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Op stap in Kapellen  

 

Beste deelnemer,  

 

Misschien was jij wel één van de winnaars van onze vorige editie van de zoektocht OP STAP 

IN KAPELLEN? In ieder geval zijn we blij jou te mogen verwelkomen op onze nieuwe OP 

STAP IN KAPELLEN 2022!  

 

We hebben er voor gekozen om een wandelzoektocht te maken voor jullie. 

Je doet de zoektocht op eigen tempo, eventueel verspreid over meerdere dagen.   

De start en stopplaats zijn voorzien aan het Dorpsplein en er is onderweg genoeg  

gelegenheid om iets te drinken of te eten bij onze lokale horeca. 

   

We verwachten jouw ingevuld deelnemingsformulier voor 5 september. Indien je kans wil 

maken op een van de mooie prijzen van onze Kapelse handelaars, lees dan aandachtig het 

reglement. Daar vind je de nodige info. 

De prijsuitreiking is voorzien voor eind september.  Je kan je  deelnemingsformulier 

downloaden op www.opstapinkapellen.be   

Blijf steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes en volg ons via Facebook en Instagram 

OP STAP IN KAPELLEN.  

Wij wensen je heel veel plezier!  

Contact: 0477/37 69 33 email: opstapinkapellen@gmail.com 

 

Je antwoorden kan je opsturen naar opstapinkapellen@gmail.com of binnenbrengen op 

één van de volgende adressen; Ertbrandstraat18, Gasstraat 34,Vinusakker 75 Kapellen. 

 

 

 

 

 



Op stap in Kapellen zoektocht 2022 

De zoektocht start en eindigt aan het Dorpsplein. 

Het is een wandelzoektocht van ongeveer 6.5 km die 

je tijdens 1 of meerdere dagen kan doen. 

De zoektocht begint bij het voormalig gemeentehuis. 

Daar vind je de oplossing op de onderstaande vragen. 

1.Wat bieden ze hier aan om te kopen? 

 
 

2. Bij welke winkelketen vind je deze foto? 

 
 

3. Kapellen werd bevrijd in 1944 door een Canadees                                        

Bataljon. 

Geef de naam van dit Bataljon. 

 

4. Waar zie je een gedenkteken? 



5. Op dit gebouw lees je twee oude spreuken. Geef de twee 

spreken. 

 
     

6.Welk oud beroep staat naast deze muursteen? 

 
 

7. Hoe heet de zaal van F.DE BRUYN? 

 

Je wandelt nu richting Antwerpsesteenweg. 

        8. Vul aan DE NIEUWE………… 

        Dan ga je rechts de Bevrijdingslei in tot aan zaal De Lux. 

Daar wandel je even rond en zoek je naar het antwoord op 

de volgende vragen. 

 

 



 

9. Welke wandeling start er naast de Kapelse beroemdste 

klok? 

       10. Wat redt levens? 

 

        11. Waar vind ik "SHOWTIME"? 

. 

 

 
Je wandelt terug via de Bevrijdingslei tot aan de 

Antwerpsesteenweg. Ga nu naar rechts. 

12. Welke familie woont hier? 



        

       13. Waar leidt dit verkeersbord naartoe? 

 
 

14. Waarop vind je de naam BRUNO TUYBENS terug? 

 

Aan het Administratief Centrum, sla je rechts af. Achter het 

Administratief Centrum ga je naar links. 

 

15.Bij welke winkel hoort dit logo? 

 

 
 

 



        16. Bij welke organisatie horen deze diertjes? 

 
 

17. Wat staat er naast de noten op de deur? 

Je bent nu terug op de Antwerpsesteenweg. Daar ga je naar        

rechts het Romapad in, daarna links Winkelhaakstraat in. 

 

 

        19. Van wie is deze mooie tuin? 

  



     Je komt nu op het Klein Heiken, daar ga je links, dan naar            

rechts terug de Antwerpsesteenweg op. 

 

        20. Waar vind je deze “natuurlijke” creatie? 

 
 

21. Wat is de naam van dit huis? 

 
 

Aan de kerk steek je over en zoek je in de buurt naar de 

antwoorden op volgende vragen (rond de kerk) 

 

22. Welke info vind je op keerzijde? 

 
 

 

 

 

 



23. Bij welk huisnummer hoort deze toren? 

 
24. Naast de kerk, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-

Ontvangen, bevindt zich een kapel. Geef de naam van die 

kapel. 

 

25. Wie staat er naast Maria en brengt een gevulde rugzak 

mee? 

 

Nu ga je naar links de Zilverenhoeklaan in. 

 

26. Welke vogel kijkt mee op de speelplaats waar je Ave 

Maria vindt? 

Dan ga je naar rechts, de Lijsterlaan in. Enkel toegang voor 

fietsers en wandelaars. 

 

27. Waar moet je hier zin in hebben? 

 



Je steekt de Hoogboomsteenweg over en gaat naar het 

wandel- en fietspad van de Lijsterlaan.  

 

28. Ga in deze straat op zoek naar de gekleurde koe. 

Aan welke bekende schilder doet deze koe je denken? 

 

29. Deze koe is iets moeilijker te vinden. 

Waar?(huisnummer) 

 
 

30. Waar vind je MEDUSA  terug? 

        Aan het kruispunt met de Kastanjedreef ga je naar rechts. 

        Dan neem je de eerste staat rechts (Hindedreef). 

31. Aan welk kinderdagverblijf staat deze kleurrijke hond. 

 

 



        32. Deze hond is iets moeilijker om te vinden.(huisnummer) 

          

        33. Waarop zit het meisje? 

 
 

Nu ga je naar rechts, het wandelpad (schapendreef) in tot 

aan de Hoogboomsteenweg. Daar steek je over en ga je 

naar rechts. 

        34. Geef de som van de cijfers van dit poortslot? 

 



      35. Bij wie hoort dit logo? 

 
 

       36. Bij welk bedrijf hoort dit logo? 

 
 

Je gaat nu verder tot aan de Oude Bunderbeeklaan en 

daarna rechts Bunderbeeklaan. Die volg je 

tot aan de Koningin Astridlaan. Onderweg zoek je naar de 

antwoorden op volgende vragen. 

  

37. Aan welke Engelse stad doet dit huis je denken? 

 



38. Waar vind je de KOSMOS terug? 

 

39. Deze villa heeft de naam van een vogel. Welke? 

 
Je komt nu aan de Koningin Astridlaan waar je links afslaat. 

 

40. Welk domein kom je tegen? Geef de naam. 

 

41. Als je “Redfox” vindt, wat lees je dan over vrouwen? 

 

42. Welk “parc” vind je aan huisnummer 18? 

 

43. Geef het huisnummer van deze toren. 

 

 
 

        

 



        44. “FASCES FASCES” is te vinden in het wapenschild op de   

        muur van? Waar bevindt dit wapenschild zich? 

 

45. Bij deze hemelse dame bevinden zich een aantal, 

astronauten en sterrenkijkers. Hoeveel?

 
 

46. Waar vind je een Cubaanse verzetsstrijder? 

 

Je gaat nu via de Stationsstraat terug richting Dorpsplein. 

 

47. Hoeveel letters staan er op deze paal? 

 

 

        

 

 

 



        48. Hoeveel pilaren tel je bij dit huis? 

 
 

 

49. Wat is de naam van deze nieuwe zaak? 

 
 

       50. In de naam van het winkelcentrum zit een Italiaanse 

       stad verstopt. Welke?    

 

 

 

 

 

 

 



Antwoorden 

 

1)………………………………………………………………………………………..…………….. 

2)…………………………………………………………………………………………..………….. 

3)……………………………………………………………………………………………..……….. 

4)…………………………………………………………………………………………………..….. 

5)1……………………………………………………2………………………………………........ 

6)………………………………………………………………………………………………………. 

7)………………………………………………………………………………………………………. 

8)………………………………………………………………………………………………………. 

9)………………………………………………………………………………………………..…….. 

10)..………………………………………………………………………………………….……….. 

11)..…………………………………………………………………………………………….…….. 

12)..………………………………………………………………………………………….……….. 

13)..……………………………………………………………………………….………………….. 

14)..…………………………………………………………………………….…………………….. 

15)..……………………………………………………………………………….………………….. 

16)..……………………………………………………………………………….………………….. 

17)..……………………………………………………………………………….………………….. 

18)..……………………………………………………………………….…………………………… 

19)..…………………………………………………………………….……………………………… 

20)..…………………………………………………………………….……………………………… 

21)..…………………………………………………………………….……………………………… 

22)..………………………………………………………………….………………………………… 

23)..………………………………………………………………….………………………………… 

24)..………………………………………………………………….………………………………… 

25)..………………………………………………………………….……………………………….. 

26)..………………………………………………………………….……………………………….. 



27)..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

28)..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

29)..……………………………………………………………………………………………………………………… 

30)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

31)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

32)..……………………………………………………………………………………………………………………… 

33)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

34)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

35)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

36)….……………………………………………………………………………………………………………………. 

37)….……………………………………………………………………………………………………………………. 

38)..……………………………………………………………………………………………………………………… 

39)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

40)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

41)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

42)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

43)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

44)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

45)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

46)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

47)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

48)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

49)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

50)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



Schiftingsvraag: Hoeveel antwoorden hebben wij op 5 

september ontvangen? 

     
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     

 

     

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………. 

     

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………. 

              

…………………………………………………………………………………………………………………. 

     

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………… 

     

Email:………………………………………………………………………………………………………………… 

     

Leeftijd:……………………………………………………………………………………………………………. 

    

 

Einde 

 



 


