
Zomerzoektocht Bomenwijk 2021

1. We beginnen, hoe kan het ook anders, met een bomenvraag. Op de voetpaden in de

Peedreef staan er vele boompjes. We gaan je niet vragen ze te tellen. Maar waar vinden

we het jongste boompje terug? Graag huisnummer .

2. Woont de familie Van Elzen in de Elzenstraat? Indien ja, graag het huisnummer.

3. Tegenwoordig kan je in onze wijk ook gebruik maken van deelwagens. Geef de naam van

dit bedrijf.

4. Waar vind je de naam Allego terug?

5. Op de plaats waar nu zaal Muysbroek staat, stond er vroeger een andere zaal. Geef de

naam van de vereniging, die hier zijn clublokaal had. De vroegere zaal was hier ook naar

vernoemd.

6. Cryptische omschrijving : Welke boom vind je niet terug in onze wijk? Meerdere

antwoorden zijn mogelijk.

7. Hij gaf een optreden in onze wijk. In de titel van zijn show zat er een verwijzing naar de

naam van de zaal. Geef de naam van de artiest.

8. Voor de aanleg van de Palmstraat werd er een gebouw afgebroken. Was dit een bunker,

een kasteel of een boerderij?

9. Indien je alle letters van alle straatnamen in onze wijk bij elkaar optelt, aan hoeveel letters

kom je dan?

10. Waar vind je de slogan “Samen zorgen we voor veiligheid” terug?

11. Geef het beroep van de eerste inwoner van de Nieuwe Wijk? Was dit een loodgieter, een

timmerman of een tolbeambte?

12. In de Nieuwe Wijk, was het onder andere in 1924, verboden bepaalde dieren te houden.

Waren dit grote honden, konijnen of duiven?

13. In welke straten moeten we oppassen voor “Spelende kinderen”?

14. Onlangs werd aan onze wijk een nieuwe straat toegevoegd. Weet je ook de straatnaam

hiervan?

15. Deze vogels fluiten vrolijk van ‘s morgens tot ’s avonds. In welke straat en aan welk

huisnummer? Zie foto 1.

16. De speeltuin aan de Albertdreef krijgt een nieuwe bestemming. Weet je ook welke?

17. Hoeveel BIN borden staan er in onze wijk?

18. Vroeger kwam Jefke de melkboer, ook wel Jefke Schnaps genoemd met zijn paard en kar

rond in onze wijk. Geef zijn officiële voornaam en familienaam?

19. Een foto uit de oude doos. Geef de naam van dit gebouw. Foto 2.

20. In welke straat werd deze foto genomen? Foto 3.

Schiftingsvraag: hoeveel inzendingen zullen we ontvangen? 



Zomerzoektocht Bomenwijk 

Antwoordformulier 2021

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………… 

Straat: ………..………………………………………………………………………………Nummer:  ……………… 

Telefoon: ……………………………………………… Email: ………………………………………………………… 

1 ………………………………………………………………2 ……………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………4 ……………………………………………………………… 

5 ………………………………………………………………6 ..……………………………………………………………. 

7 ………………………………………………………………8 ..……………………………………………………………. 

9 ……………………………………………………………..10 .……………………………………………………………. 

11 ……………………………………………………………12 .……………………………………………………………. 

13 ……………………………………………………………14 .……………………………………………………………. 

15 ……………………………………………………………16 .……………………………………………………………. 

17 ……………………………………………………………18 .……………………………………………………………. 

19 ……………………………………………………………20 …………………………………………………………….. 

Schiftingsvraag : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Deze fotozoektocht loopt tijdens de maanden juni, juli en augustus en is voorbehouden voor alle inwoners 

van de gemeente Kapellen. Maximum 1 deelname per adres. Na afsluiting van de zoektocht zijn de 

antwoorden beschikbaar op onze website www.bomenwijk.be en in het administratief centrum van Kapellen. 

Volgende straten behoren tot de bomenwijk: Abeeldreef, Acaciadreef, Akkerstraat, Albertdreef, 

Beukendreef, Binnenweg, Eikendreef, Elzenstraat, Essenhoutstraat, Van Paesschendreef, Hoevensebaan, 

Iependreef, Irisdreef, Knotwilgstraat, Nieuwe Wijk, Oblatenlaan, Palmstraat, Peedreef, Pieter de 

Smetdreef, Platanendreef, Silvesterdreef, Sterrelaan, Wilgenstraat, Zandstraat, Zilverlindendreef. 

Volg steeds de wegcode en denk aan uw veiligheid. Het is verboden privé-eigendommen te betreden. Bij 

discussie heeft de jury het laatste woord. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen en in te leveren bij 

Dagbladhandel Blauw hof, Hoevensebaan 235, 2950 Kapellen en In het administratief centrum van Kapellen. 

Digitaal inleveren kan via  info.Bomenwijk@gmail.com   

Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd. Veel plezier en hopelijk wint u een mooie prijs! 

http://www.bomenwijk.be/
file:///C:/Bomenwijk%20Fotozoektocht%202021/info.Bomenwijk@gmail.com

