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  Wandelactiviteit van de Gezinsbond  

fusie Dilsen-Stokkem 

zomerspeurtocht door Dilsen 

Hallo allemaal 

Fijn dat jullie mee willen doen aan onze 1ste zomerspeurtocht! 

Volgende zaken mogen jullie zeker niet vergeten mee te nemen: 

1. Een pen en een notitieblokje om je antwoorden onderweg op te schrijven. en de antwoorden 

noteren in je notitieblokje 

2. (Stoep)krijt 

3. Gsm of smartphone (van je ouders of van jezelf om eventueel vragen op te zoeken) 

4. Je kan de wandeling downloaden op je smartphone  of afdrukken om hierop de antwoorden te 

noteren. 

Even een woordje uitleg. 

Deze speurtocht kan je uitvoeren vanaf 13 juli tot en met 30 augustus 2020. Ten laatste op maandag 31 

augustus om 19 uur verwachten we de oplossingen.  Stuur je antwoorden per mail naar 

gezinsbonddilsen@gmail.com.  Geef hierbij ook je naam en adres op en noteer tevens even of je lid bent 

van de Gezinsbond of niet.                                                                                                                                                              

In september wordt het winnend gezin bekend gemaakt. Dit gezin ontvangt een gratis lidmaatschap van de 

Gezinsbond voor 2021 ter waarde van 42 Euro.   

 
Rode draad doorheen heel de speurtocht: 

fotografeer 5 verschillende dieren onderweg en stuur deze foto’s mee door.  
 

 

 

Wist je dat je 10% korting ontvangt bij optiek HONS, Europalaan 73/3  bij 
aankoop van brillen, lenzen en toebehoren Hoorapparaten 

 

1. Start van de wandeling aan de parking aan de bibliotheek in het centrum van Dilsen. 

Geef de naam van het standbeeld op deze parking en noteer de leeftijd van deze persoon:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wandel over het nieuwe centrumplein naar de parking van het gemeentehuis aan de overkant van de 

Europalaan. Let op: Tel eerst de ronde zuilen waarop het afdak op het centrumplein rust, aantal ronde 

zuilen: …… Hoeveel bomen groeien er op dit plein:  …..  bomen 
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Wist je dat 
als je lid bent van de Gezinsbond je kan genieten van een mooie spaarkorting bij de Standaard 
Boekhandel:  
5 % spaarkorting op boeken, multimedia en wenskaarten 
10 % spaarkorting op papier- en schrijfwaren, bureaumateriaal, klassement, agenda's en kalenders 
Geef steeds voor je betaalt je lidkaart af om je spaarkorting te krijgen! 

 

3. Op de parking van het gemeentehuis /administratief centrum van de stad tel je het aantal rozenbogen. 

Dit zijn er  …… 

 

4. Loop door het poortje (boogje) van de muur achter de parking naar het park. Liefhebbers kunnen even 

ravotten op de speeltuigen aldaar. Wandel verder door het park naar links richting de kerk en volg goed 

het pad tot even voor het ‘kabouterbosje’. Daar vind je een bronzen plaat. Noteer het 1ste, 7de, 12de, 

21ste en 28ste woord uit de tekst.  

 

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

 

Wist je dat 
je als lid van de Gezinsbond bij ons verkooppunt KRANTENSHOP VERKISSEN je tickets kan kopen met 
korting: 
5% spaarkaartkorting op GO-pass, Rail-pass 
4% spaarkaartkorting op gsm kaarten van 15 Euro 
1,50 Euro spaarkaartkorting op Euroscooptickets 
1,60 Euro spaarkaartkorting op lijnkaarten 
VERGEET JE LIDKAART NIET MEE TE NEMEN ! 

 

5. Algemene vraag uit Dilsen: Hoe heet de Dilserse molen zonder wieken die zich achter de kerk bevindt? 

 

………………………………………………….. 

 

Wist je dat 
je als lid van de Gezinsbond kan genieten van een mooie korting op de tarieven van ENECO: 
20 euro rechtstreekse korting per jaar op groene elektriciteit 
20 euro rechtstreekse korting per jaar op aardgas 
0,50 euro spaarkorting per maand op ketelonderhoud (tweejaarlijks onderhoud aardgas of 
jaarlijks onderhoud mazout). 

 

6. Maak het logo van de Gezinsbond met natuurelementen en maak er een foto van. Ook deze foto dien 

je achteraf door te sturen! 

 

7. Wandel verder door het park en verlaat het park door de grote poort richting de Rijksweg. Wandel naar 

rechts tot aan de verkeerslichten en steek veilig over. Gebruik hiervoor het zebrapad.                                                                  

Voor bistro de Arend noteer je de dagen dat deze brasserie geopend is. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wist je dat 
je als lid van de Gezinsbond bij het automerk RENAULT kan genieten van spaarkaartkorting. Korting 
geldig voor nieuwe wagens aangekocht bij een officiële Renault dealer. Meer info hierover op 
www.gezinsbond.be 

 

8. Stap vanuit de Rijksweg over de trapjes naar de parking van de Lidl.            

Noteer de openingsuren van de Lidl op zaterdag: …………………………………………………………………………….. 

 

Wist je dat 
je als lid van de Gezinsbond geniet van 15 euro korting per jaar op de TELENET internetlijnen van 
Wigo Home en Wigo Home S. Geef zeker je lidnummer door aan de klantendienst van Telenet. 

 

9. Teken hieronder of op een apart blad papier 1 logo van één van de 3 winkels die je vindt op deze 

locatie en maak er een foto van. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Links van de Zeeman of tussen de Lidl en de Zeeman door, stap je door het steegje richting de 

Stokkemerbaan. Welke straat steek je hiervoor eerst over? …………………………………………………… 

 

11. Vanuit de Stokkemerbaan stap je naar rechts richting de Oude Maas via de Oude Kerkstraat. Zoek op 

deze Oude Kerkstraat het huis met de vlagjes van de Gezinsbond.                                                                            

Noteer het huisnummer: ……….                                                                                                                                                 

 

Wist je dat 
je als lid van de Gezinsbond bij CENTER PARCS kan genieten van 4 % spaarkorting op het 
huurbedrag van een cottage. Let op: De korting is enkel geldig op vakanties geboekt via de 
website van Gezinsvakantie-Familiatours! 

 

12. Wandel verder door de Oude Kerkstraat naar de Korte Steeg en zoek ook hier de vlagjes van de 

Gezinsbond. Zoek voor het huis naar de stenen met het logo van de Gezinsbond en maak er een foto 

van.  Er liggen ……… aantal stenen met het logo van de Gezinsbond voor het huis.                           

Teken hieronder of op een apart blad de voorgevel van dit huis en maak een foto.  

 

 

 

 

 

 

 

13. Loop de Korte Steeg uit en wandel naar rechts richting het sterrenrestaurant Vivendum.                                                                   

Hoe heet de sterrenchef van Vivendum? ……………………………………….. 

Wist je dat Vivendum de vroegere 18de eeuwse kapelanij was? 
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14. Loop het Mariapark binnen en tel de staties van de kruisweg wanneer je het wandelpad alhier volgt. 

 …..……   staties 

 

Wist je dat 
je bij het Zwemparadijs Hengelhoef als lid van de Gezinsbond kan genieten van een mooie 
spaarkorting van 10% op de prijs voor een ticket. De korting is geldig zowel op het zwembad, de 
binnenspeeltuin als op de standaard verblijfstarieven. 

 

15. Wanneer je het Mariapark terug uitwandelt, bouw je met stenen een zo hoog mogelijke toren. Maak er 

een foto van en vergeet ook deze niet door te sturen achteraf. 

 

16. Loop naar rechts richting de Stokkemerbaan. Je passeert aan je linkerzijde de eerste wijngaard van 

Dilsen-Stokkem.  

Noteer de naam: ………………………………..  

Waar komt de betekenis van deze naam vandaan?  

...................................................................................................................................................... 

17. Op het kruispunt van de Stokkemerbaan en de Oude Kerkstraat wandel je even naar links, steek de 

Stokkemerbaan veilig over en wandel het Kerkvoetpad op richting de Rijksweg. Je komt uit aan een 

vitrine van de apotheek. Noteer 3 dingen die je hierin uitgestald ziet. 

 

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

 

Wist je dat 
je als lid van de Gezinsbond kan genieten van een mooie spaarkorting van 3 euro op een 
dagticket(voucher) van Bobbejaanland aangekocht via de webshop van de Gezinsbond aan een 
voordelig Gezinsbondtarief van 26,90 euro (vanaf 1,40 m) en 24,90 euro (kleiner dan 1,40 m) 

 

18. Stap links naar de verkeerslichten en steek veilig over. Wandel voor de STEBO door terug naar rechts en 

neem de doorsteek tussen de STEBO en SBS 1&2. Op dit recent aangelegd pad teken je een 

vakantieslogan met het stoepkrijt. Maak er tevens een foto van en stuur deze door! 

 

19. Laatste vraag: Hoeveel jaar bestaat de Gezinsbond in 2021?   ….…   jaar 

 

20. Schiftingsvraag: Hoeveel juiste en volledig ingevulde formulieren zullen wij ontvangen op 31 augustus?  

………. 

Wij danken jullie voor jullie deelname aan deze zomerspeurtocht.                                                                       

Hopelijk hebben jullie ervan genoten. 

Met vriendelijke groeten van Gezinsbond Dilsen 

  



Pag 5 
 

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

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

Aantal kinderen in het gezin: ……………………………………………………………………………………………… 

Lid Gezinsbond: JA of NEEN (omcirkel het juiste) 

E-mail adres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vrijblijvend GSM-nr.: ………………………………….. 

Word jij ook lid van de Gezinsbond? 

Voor slechts 42 euro wordt jouw gezin lid en geniet je van onze unieke ledenvoordelen en diensten. Je 

ontvangt maandelijks ons gezinsmagazine ‘De Bond’ in de bus. En dankzij jouw steun kunnen wij de 

belangen van de Vlaamse gezinnen verdedigen. Meer info op www.gezinsbond.be 

□ Ik wens lid te worden van de Gezinsbond. Je mag mij hiervoor contacteren. 

 

 


