
Wandeling 4 km - regio Clementwijk 
Organisatie : OUDERRAAD Berkenboom Heistraat  

 

 
 

AANDACHT enkel onlineformulieren worden in rekening gebracht. Deze afdruk kan je wel 
als handleiding gebruiken tijdens de tocht.  

 

  
Naam / familie * 

 
 
Klas kind / leerkracht * 

 
 
E-MAILADRES * 
in te vullen als je kans wil maken op 1. de hoofdprijs (BBQ school voor 2 personen - indien 
BBQ besteld) of 2. de fotoprijs (voor iedereen) of 3. de prijs voor beste antwoorden (incl 
schiftingsvraag) (voor iedereen). Indien geen interesse : '/'  

 

Scan deze QRcode en je komt automatisch op het online 

(google) invulformulier terecht.  

Gelieve hetzelfde emailadres in te vullen als het emailadres 

waarmee je de foto’s naar de ouderraad stuurt.  

Veel succes ! ! !  

 



FOTO'S  
Het zou fijn zijn als je tijdens de wandelzoektocht één of meerdere foto's maakt en die 
doorstuurt naar de OUDERRAAD op ouderraad@berkenboomheistraat.be. Naast de 
hoofdprijs is er ook een prijs te winnen voor de ludiekste foto.  
 
Schiftingsvraag : Hoeveel ingevulde antwoordformulieren ( 4 & 8 km samen) hebben we 
ontvangen op 10 juni 2021 (22 uur) ? * 

 
 
Routebeeld 4 km  

 
 

ROUTEBESCHRIJVING 

 
• Vertrek aan de schoolpoort in de Heistraat.  
• Ga via de nieuwe fietswegel richting Vinkenlaan.  
• Daar aangekomen ga je links richting Heistraat.  
• De Heistraat sla je rechts in en volg je tot aan de Kuildamstraat.  
• Dan ga je de Kuildamstraat in, steekt de Frans van Cauwelaertlaan over en kort nadien (10 
meter) ga je het dreefje rechts in. 
 
OPDRACHT 1 : zie verder in googleforms.  
 
• Wanneer de dreef splitst, kies je het stuk links.  
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° Bij de volgende splitsing kies je de kant van de oneven nummers (op de garage) 
° Dat dreefje volg je tot je op je linkerkant de Kievitstraat tegen komt. (ter hoogte van 
huisnummer 27-29-31-33 die je op je rechterkant ziet) Die straat ga je in.  
• Op het einde ga je de Louis Franklaan links in.  
 
VANAF hier let je best goed op de volgende foto in de opdrachtenreeks.  
 
• Op het T- kruispunt ga je rechts, over de fietssnelweg, terug de Kuildamstraat in.  
• Je blijft de Kuildamstraat volgen tot je op je rechterkant een dreef tegen komt. Die volg je 
tot aan de Mechelen - Terneuzenwegel (fietspad). Dit fietspad steek je over en je komt aan 
het Berlijnplein.  
 
OPDRACHT 3 is te vinden bij start van Berlijnplein.  
 
• Hier ga je verder rechtdoor op het Berlijnplein tot op het eerste kruispunt met 
Brusselstraat. De Brusselstraat sla je links in.  
 
OPDRACHT 4 is te vinden (zie foto) achter de schommel.  
 
• Op het einde van de Brusselstraat (Romeplein) steek je door over de heuvels, offroad, links 
van het basketbalveld richting de golvende banken aan het Vredespad.  
 
OPDRACHT 5 is te vinden aan het Vredespad.  
 
• Op het Vredespad ga je naar rechts.  
• Je neemt het derde brugje rechts over het water ( ter hoogte van het cohousingproject) en 
dan kom je in de Wenenstraat.  
• Op het einde van de Wenenstraat ga je even links om vervolgens rechts de Dublinstraat te 
kiezen.  
• Op het volgende kruispunt kies je links voor het Kopenhagenplein. Dit gaat over in een 
smaller pad en zo kom je in de ' oude' Clementwijk. Hier kies je op het doodlopend stukje 
straat voor het paadje rechts.  
° Terug aan een straat gekomen (Eksterstraat), ga je weer rechts en volg je opnieuw een 
klein paadje. Je komt dan uit in de Frans van Cauwelaertlaan. Hier volg je (links) de pijlen van 
bibliotheek, terug te vinden aan een appartementsgebouw, tot aan de bibliotheek.  
 
OPDRACHT 6 is hier te vinden.  
 
• Hier volg je het pad dat langs de bibliotheek gaat weg van de speeltuin (rechts dus) en 
verder versmalt tussen de huizen.  
• Bij het kruispunt van 2 paden, kies je het pad links zodat je in de Vinkenlaan terecht komt.  
• In de Vinkenlaan ga je rechts en kort daarna links de Nachtegaelenstraat in.  
• De Nachtegaelenlaan volg je tot het einde. Je steekt de Lepelhoekstraat over en gaat 
verder door in de Berkenlaan. Deze volg je tot op een plein met banken en bomen.  
 
OPDRACHT 7 is hier te vinden.  
 



• Je verlaat het plein via de Meidoornlaan en passeert zo nog een kleiner pleintje met 
bomen.  
• Aan het einde van de Meidoornlaan ga je even naar links tot aan het zebrapad.  
• Daar steek je de Lepelhoekstraat over en ga je de Tortelduifstraat in om dan verder op je 
linkerkant de Houtduifstraat te kiezen.  
• Nu passeer je al aan de toegangspoort van onze kleuterschool. Nog even verder het 
dreefje rechts langs de scouts- en chirolokalen nemen en je bent terug aan de hoofdingang.  
 
OPDRACHT 8 is hier te vinden.  
 

OPDRACHTEN  
 
Vertrekpunt : ingang school kant Heistraat. Je herkent dit punt wel ! Vanaf hier ga je richting 
de Vinkenlaan langs de nieuwe fietsenstallingen van de school. * Verder volg je goed de 
wegbeschrijving zoals hierboven aangegeven.  
 

 
 
OPDRACHT 1 : na de Frans van Cauwelaertlaan **** Oh la ... we wandelen hier door de 
vogeltjeswijk... Welke 4 vogels komt je allemaal tegen op je route (al dan niet zijdelings )? 
Hier moet je wel even zoeken naar de straatnamen in de zijstraatjes natuurlijk ;- * 



 
 Merel 

 Fazant 

 Kievit 

 Duif 

 Kwartel 

 Spreeuw 

 Sijsjes 
 
 
OPDRACHT 2 : Ga op zoek naar dit plekje ... Welke 3 SOORTEN dieren staan er op het 
reclamebord vlak naast deze plek ? * * 
 

 

 



OPDRACHT 3 : Berlijnplein - stenen schutting. Scan de QR-code en laat iedereen mee 
genieten van jullie danskunsten! Een foto van dit alles kan je sturen naar 
ouderraad@berkenboomheistraat.be * 
 

 
 foto doorgestuurd 

 oeps foto vergeten nemen 
 
OPDRACHT 4 : zoek in de Brusselstraat achter de schommel deze leuke rups... Tijd voor wat 
ontspanning. Papa en mama kunnen even zitten en eventueel 4-uurtje eten. Jullie kunnen 
zich uitleven op de speeltuin. Kunnen jullie in 1 minuut heel het houten parcours afleggen 
achter de rups ? * 

 
 ja 

 neen ... maar dat geeft niet 
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OPDRACHT 5 Uit hoeveel golfjes bestaan alle golvende banken samen in de nieuwe 
Clementwijk ? * 

 

 
 
 
Opdracht 6 : teken met krijt of maak met natuurlijke materialen het logo van Berkenboom 
Heistraat en stuur de foto door naar ouderraad@berkenboomheistraat.be * 
 

 
 foto doorgestuurd 

 oeps, foto vergeten nemen 
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Opdracht 7 : los de rebus op die je terugvindt aan het bankje op het plein. Noteer het 
antwoord. * 
 

 

 
Opdracht 8 : maak een ‘tableau vivant’ zoals op deze foto afgebeeld. 1 persoon maakt een 
foto en stuurt deze door naar ouderraad@berkenboomheistraat.be. (scoutslokaal).  
 

Proficiat! Jullie hebben de wandeling succesvol afgerond! * * 

 
 foto doorgestuurd 

 oeps, foto vergeten nemen 
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