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  Wandelactiviteit van de Gezinsbond  

fusie Dilsen-Stokkem 

zomerspeurtocht door ROTEM 

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 te 

noteren in je notitieblokje.  

2. (Stoep)krijt en een bal en een ‘schat’ om te ruilen (wat je kunt missen, iets kleins) (zie Pastorie).  

3. 1 ouder neemt een gsm of smartphone mee voor ‘noodzakelijk’ gebruik  

4. Je kan de wandeling downloaden op je smartphone en/of afdrukken, liefst in kleur, om hierop  

de antwoorden te noteren. Zie ook de uitgestippelde route, hier bijgevoegd.  

5. 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 josiane.vanholzaets@gmail.com OF steek deze bundel volledig ingevuld in de brievenbus op 

Hoogbaan 56, Rotem. Zie verder ** In september wordt het winnend gezin bekend gemaakt. 

Dit gezin ontvangt een gratis lidmaatschap van de Gezinsbond voor 2021 ter waarde van 42 Euro.   

6. We hebben verschillende beschilderde stenen verstopt. Indien je er ééntje vindt mag je die steen 

weer op een andere, niet al te moeilijke plaats verstoppen. Het staat jullie vrij om van jullie vondst 

een foto te maken. Je mag die gerust ‘appen’ naar 0496126478 MET je naam.  

7. We hebben 1 Gezinsbondsteen mét logo PER week goed verstopt! DEZE mag je wel bijhouden ! 

 (1 Gezinsbondsteen per team). Hier ZEKER een foto van maken en ‘appen’. De gelukkige vinder 

krijgt hiervoor een extra prijsje geleverd aan huis. Gezinsbondsteen tip 1: GROEN  

8. Best beantwoord je alle vragen want we zoeken een ‘slogan’. En uiteindelijk is er ook een 

schiftingsvraag.  

 

Download de leuke app: OBSIDENTIFY 
Leer de dieren, planten en paddenstoelen om je heen beter kennen met 

deze beeldherkenningsapp.  
 

 

 

 

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

 

 

Beweeg met Familie Fit: 
https://www.gezinssportvlaanderen.be/familie-fit-doe-mee 

 
 

https://www.gezinssportvlaanderen.be/familie-fit-doe-mee
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1. Kasteel Ommersteyn 
 
 

 

Welke bomen zie je langs de weg naast het kasteel? Tip: je kunt thee maken van de vruchten.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DOE-opdracht: Vind een holle boom en maak hier een ‘te gekke’ selfie!  

 
2. Wandel verder naar de geitenboerderij 

Wat is de naam van de bushalte? De laatste letter is de 10de letter van de slogan 

…………………………………………………………. 

Welk product ontbreekt in het rijtje? Je kan hier krijgen: groenten, kleinfruit, honing, confituur,  

En ?………………………………………………………….. 

DOE-opdracht: Teken een hinkelpad op de parking (tussen het lint) en speel een hinkelspel met een 
steen OF teken een dier dat hier woont.  
 

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. Stap verder naar De Schiervellaan nr. 2 
Je ziet hier een speciale brievenbus. Deze heeft de vorm van een?................................................... 

4. Wandel naar de hoek van De Schiervellaan met de Kempenstraat 
Waarvoor dient de spiegel? …………………………….…………………………………………………………………………. 

Vul aan: Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van heel het land? ……………………..  

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

5. Een beetje verder kom je aan een kabouterboom 
DOE-opdracht: zing het kabouterlied en maak duidelijke gebaren! “Op een grote paddenstoel, rood met 
witte stippen. Zat kabouter Pinnenmuts, heen en weer te wippen. Krak, zie de paddenstoel met een 
diepe zucht. Allebei de beentjes, hopla in de lucht. “ 
Hoeveel kabouters dragen GEEN rode muts? ………………………………..  
Hoeveel kabouters tel je? ……………………………………. 
 
Rust een beetje uit op de bank van de Landelijke Gilde  zitten en speel het spel: ‘Ik ga op reis en ik 
neem mee…: persoon 1 zegt iets… persoon 2 zegt wat persoon 1 heeft gezegd en neemt ook mee…  
Doe zo verder tot er iemand een foutje maakt! Succes! 
 
 

Wist je dat je als lid van de Gezinsbond bij KRANTENSHOP VERKISSEN in Dilsen korting krijgt: 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 ! 

 

 
 

Wist je dat: Een dochter van Smeets d’ Ommerstein huwde baron de Schiervel in 1813.  De 
toenmalige burgemeester van Rotem. Zie verder bij 16 – de graftombe.  
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6. Wandel verder tot aan het kapelletje aan de rechterkant 
Met welk materiaal werd de eerste parochiekerk van Rotem gebouwd in 1878?  
…………………………………………………………………………………….. De eerste letter is de 7de letter van de slogan 

7. De Pastoorstraat 
Wat is het nummer van de bushalte van de Belbus? ………………………… 
 
8. Beetje verder stappen  
In welk jaar werd dit kapelletje van Sint. Antonius gebouwd?  ………………………..  
Welk beroep heeft de bewoonster van huisnr. 18? …………6de en laatste letter is de 2 de letter vd slogan  
Naast het huis met nr. 7 staat er een blauwe Oldsmobile, wat staat er op het rode plaatje? 
……………………………………………………………………. ……………………………..6de letter is de14de letter vd slogan 
Bij welk huisnummer zie je een paarse deur? ……………………… 

9. Voorzichtig steek je nu de Rijksweg over en wandel je verder tot aan de kapel 

Wist je dat er zich op de hoek van de Hoogbaan (nr. 105) met de Molenweg een (staak)-
windmolen bedoeld als korenmolen en een kapel bevonden? 

 

Geef de data van de kapel: …………………………………. 

Geef de data van de molen: ………………………………… 

 

 

 

 

 

10. Sla linksaf naar de veldweg = Tienstraat  

BAH zegt de koe….. wat lust de koe niet? ……………………………………………………………………..  
De 3de letter is de 5de letter van de slogan EN de 10de letter is de 8ste letter van de slogan.  

       Hoeveel windmolens zie je in de verte (richting Dilsen)?  …………………………………………………. 
 

11. Wandel verder tot aan het kerkhof 
Vul aan: ‘Oorlogsgraven van het ? ……………………………………………………………………. 
De 1ste letter is de 1ste  letter van de slogan   
DOE-opdracht: Persoon 1 staat met het gezicht tegen de muur. De anderen staan op een rijtje achter 
pers. 1. Zij moeten proberen ongezien de muur aan te tikken. Persoon 1 klopt op de muur en roept  
“1-2-3 DE KONING KIJKT”. Persoon 1 kijkt dan vlug om en de anderen mogen dan niet meer bewegen!! 
Degene beweegt valt af. Amuseer jullie maar! 
 
12. Wandel beetje verder 
IMK is de afkorting van? …………………………………………………………………………………………………………………… 
De 9de  letter is de 6de letter van de slogan EN de 16de letter is de 3de letter van de slogan.  

 
13. En we wandelen verder 
Tienstraat nr. 7 tot nr. 33, hoeveel gekleurde vakken tel je? …………………………………………………………..  
Huisnummer 25: welk dier houdt hier een paddenstoel vast? ……………………  
De 3de letter is de 13de letter van de slogan  

 
14. Aan ’t Winkelke sla je rechts de Hoogbaan in 
Hmmmm wat verkoopt ‘Gielke’ aan huisnummer 167? …………………………………………………………………… 
 

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. 
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Wist je dat ter hoogte van Hoogbaan 136 er een meisjesschool was? Links aangrenzend aan de 

speelplaats had je het klooster dat daarna dienst deed als rusthuis St. Jozef. De wijk heet hier 

niet voor niets ‘het kloosterpark’.  

15. Je bent nu aan de PASTORIE 
DOE-opdracht: Neem de schat die je bij je hebt. Kijk achter de brievenbus bij mijnheer pastoor. Doe 
de doos open en neem de schat eruit. Deze mag je houden, enkel indien je jouw schat ook in de 
doos achter de brievenbus op dezelfde plaats terug legt.  

 
16. Links van de PASTORIE zie je een tombe 
Hoeveel ringen tel je op de 3 arduinen platen?   ……………………………………………………………………………… 
 
17. Stap naar ‘DE POMP’  

Wist je dat: In Rotem staan nog twee unieke waterpompen. Eén zeshoekige dorpspomp met 
sierornamenten staat aan de kerk en de andere aan het kruispunt met de de Schiervellaan (zie 
21). De waterpompen werden in 2005 als monument geklasseerd. En het stadsbestuur van 
Dilsen-Stokkem liet de pompen renoveren. https://www.hbvl.be/cnt/oid426915/archief-
geklasseerde-pompen-staan-weer-in-rotem  

 

De pomp aan de kerk werd 180 graden gedraaid, zodat ze met de waterbak in de richting van de kerk 

staat. Deze pomp is met voetbediening op het waterleidingnet aangesloten. Zo gaf/geeft de pomp na 

vele jaren opnieuw water. Werkt dit nog of niet? ………………… 

 

 

 

18. Stap links naar de Kempenstraat, richting de krantenshop 
Dit gebouw was vroeger het ? …………………………………………………… 
De 4de letter is de 9de letter van de slogan  

 
19. Steek veilig de Rijksweg over: je bent nu op de Kempenstraat 
Geef de naam van het huis met huisnummer 21:……………………………………………………….……….      
Schuin tegenover is er het nu gesloten restaurant ‘Claude Monet’. Wat was het beroep van  
Claude Monet? …………………………………… 
Huisnummer 31: Wat betekent Mosa Nostra? …………………………………………………………………… 
De 5de letter is de 12de letter van de slogan  
Huisnummer 28: welk dier hangt er op de zijgevel? ………………………………………………………….. 
Rechts is er een boerderij met welk jaartal op de gevel? …………………………………………………… 
 
20. Wandel verder 
Welk merk van auto is de specialiteit van garage Weijs? …………………………………………………… 
Hondenkapsalon Gico: hoeveel pootafdrukken zijn er op het bord? …………………………………. 
 
21. Achter de waterpomp ga je rechts richting kasteel, je bent terug op de Schiervellaan en is dit 

tevens het einde van de speurtocht. DOE-opdracht: kies een plek waar je CHINEES VOETBAL kan 
spelen. Je staat in een kring. Je spreidt je benen en zet je voeten tegen de andere persoon zijn/haar 
voeten. Maak een vuist met je handen en probeer de bal met je handen tussen de benen van een 
ander te slaan. Bij degene waar de bal tussen de benen rolt, valt af. Veel plezier!      

 
Gezinsbondsteen met ons logo tip 2: VEEL GROEN 

Wist je dat: Tegenover de kerk is er de harmoniezaal. Hier repeteren jonge en oudere 

muzikanten om mooie muziek te maken. Deze harmonie won al verschillende prijzen in binnen – 

en buitenland.   

https://www.hbvl.be/cnt/oid426915/archief-geklasseerde-pompen-staan-weer-in-rotem
https://www.hbvl.be/cnt/oid426915/archief-geklasseerde-pompen-staan-weer-in-rotem
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22.Schiftingsvraag: Hoeveel juiste en volledig ingevulde formulieren zullen wij 

ontvangen op 31 augustus?  ………………………………… 

 

23.Slogan:  1. 2. 3. 4. 5. 6.      7. 8. 9.         10. 11.       12. 13. 14 

           …………E……..       ..………          ..…..E      …………….. 

Wij danken u voor jullie deelname aan deze opdrachten -en speurtocht.  
Hopelijk hebben jullie ervan genoten. 
 
0496 126 478  Josiane Vanholzaets, voorzitter Gezinsbond Rotem. 
Voor ‘dringend’ contact EN mogelijkheid tot ‘appen’ MET vermelding van je naam! 
 

Dit zijn échte goede facebookpagina’s voor het gezin!!!  

https://www.facebook.com/groups/goedgezindetips 

Of de website  : https://www.goedgezind.be/ 

 

Schrijf je in en daag andere families uit: 

https://www.gezinssportvlaanderen.be/familie-fit-doe-mee 

Beweeg met Familie Fit 

We zijn er allemaal van overtuigd dat we best tijd maken om te bewegen, maar 

komen er niet altijd aan toe om aan onze 20 à 30 minuten beweegtijd per dag te 

geraken. Voor kinderen mag dat bovendien gerust het dubbele zijn. Gezinssport 

Vlaanderen ondersteunt en informeert gezinnen om voldoende te bewegen via de 

online beweegtool: Familie Fit 

Familie Fit daagt je uit! 

Familie Fit daagt je uit in verschillende sportieve gezinsuitdagingen, je 

krijgt beweegtips met leuke filmpjes, kijkwijzers en 'oefeningen' én je maakt kans 

op sportieve prijzen. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/goedgezindetips
https://www.goedgezind.be/
https://www.gezinssportvlaanderen.be/familie-fit-doe-mee
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Vergeet ook niet te melden ** 
 
Naam gezin:  
 
Adres gezin:  
 
Aantal kinderen in het gezin: …………………………………………………………………………. 
 
Lid Gezinsbond: JA of NEEN (omcirkel wat juist is) 
 
E-mail adres: 
 
Vrijblijvend GSM-nr.: 
 

De foto’s die ik stuurde mogen gebruikt worden op  onze facebookpagina  en/of op 

onze website:  Ja  /   Neen    (omcirkel je antwoord)  

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. Dankzij jouw steun kunnen we 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.  

Zoals reeds vermeld mag je deze bundel volledig in de brievenbus duwen op 

Hoogbaan 56. Ook mag je je foto’s appen naar 0496 126 478 

 
 

#houhetgezond! 
Vriendelijke groeten vanwege 

Josiane Vanholzaets 
Voorzitter Gezinsbond afd. Rotem 

0496 126 478 

https://rotem.gezinsbond.be/ 
https://www.facebook.com/gezinsbondRotem/ 

https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/ 

 
 
 
 

http://www.gezinsbond.be/
https://rotem.gezinsbond.be/
https://www.facebook.com/gezinsbondRotem/
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/

