Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58
Wandeltocht 3 km

Tijdens deze wandeltocht kom je letters tegen, noteer deze letters en maak er aan het einde
van jullie wandeltocht een piraten woord mee. Veel succes en plezier!
We vertreken in de K. Cardijnlaan en je stapt richting Beekstraat. Hier steek je de straat over
om zo via het voetpad rechts af te slaan.
Blijf de Beekstaat zo’n 700m volgen.
Ter hoogte van de Wolvenweg steken we de straat over.
Wees hier voorzichtig en laat de gemachtigde opzichter je hierbij helpen.
Volg de Wolvenweg voor 240 m rechtdoor.
We komen aan een flauwe bocht naar rechts naar de Oude Spoorbaan.
Let op! Het lijkt alsof we een oprit opwandelen, maar dit is effectief de juiste route ☺

Ga in noordelijke richting op de Oude Spoorbaan en dit voor 500 m.
Bij het “kruispunt” sla je linksaf het wandelpad op.
Aan het einde van dit wandelpad sla je rechtsaf, je blijft dit wandelpad volgen voor 300m.
We komen aan de Baeckelmansstraat. Hier slaan we rechtsaf.
Blijf op het voetpad wandelen. We steken nog niet over!
Wandel een stukje verder tot je een gemachtigde opzichter tegenkomt.
Wanneer we bij de gemachtigde opzichter aankomen steken we voorzichtig de
Baeckelmansstraat over.

We volgen het wandelpad in noordelijke richting voor 280m
We komen nu voorbij een schapenwei en hertjes.
Aan het einde van het wandelpad slaan we rechtsaf naar de Jozef de Blockstraat.
We steken nog niet over!
Wandel een stukje verder tot je een gemachtigde opzichter tegen komt.
Steek de straat over en wandel de Sleperlaan in. Na 73m sla je rechtsaf de Spitslaan in.
Wandel de Spitslaan in, richting de Kotterlaan, we wandelen nu voorbij de Sporthal van
Tisselt.
We wandelen in de richting van de Baeckelmansstraat,
sla hier af naar links tot aan het zebrapad.
Een gemachtigde opzichter helpt je hier over te steken.
We wandelen het laatste stukje door de Rerum Novarumlaan tot aan onze school in de
Kardinaal Cardijnlaan.

We hopen dat jullie tijdens deze wandeltocht heel wat letters ontdekt hebben in de
omgeving! Maar ook een paar gezellige plekjes, mooie natuur of misschien wel de goesting
om nog vaker een wandeltocht te gaan met jullie kinderen?
Op de speelplaats kunnen jullie het wedstrijdblad in de juiste opvangbak deponeren nadat
jullie hieronder al jullie gegevens hebben ingevuld en met de letters die jullie verzameld
hebben het juiste piratenwoord hebben gevormd.
Zo maken jullie nog kans op een mooie prijs.
Bedankt voor jullie deelname en geniet nog van deze dag.

Noteer hier de letters die je tegenkomt op jullie wandeltocht.

Voornaam: ____________________ Familienaam: _________________________________
Adres: ______________________________________________straat, nr. _______________
Postnummer: __________________ Gemeente: ___________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

Piratenwoord: __ __ __ __ __ __ __

