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  Wandelactiviteit van de Gezinsbond  

fusie Dilsen-Stokkem 

zomerspeurtocht door Elen 

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.  

2. (Stoep)krijt 

3. Gsm of smartphone (van je ouders of van jezelf). Dit om leuke foto’s onderweg te nemen en ons 

door te sturen als je wilt dat we ze mogen gebruiken om op de website te zetten. 

4. Je kan best de wandeling afdrukken om er de antwoorden op te noteren. Plannetje op laatste 
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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 

elengezinsbond@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.   

 

  Op je tochtje lacht je ook een BEER van de gezinsbond toe.  Kan jij hem vinden achter een raam?   

Stuur ons een foto door van de beer. Of vermeld bij de antwoorden waar hij zit.  Straatnaam en nummer. 

 

1. Start  van de wandeling op het kerkplein van Elen, gelegen op de Kerkstraat. 

 

Geef de naam van de kerk: …………………………………………………………………………………………….. 

Hoeveel van deze roosters (foto) zijn er te vinden aan de buiten kant van de kerk? ……………… 

 
Zoek de oude grafstenen die ergens rond deze kerk staan en beantwoord volgende vragen. 

- Wat is de sterfdatum van A. Cleven? ……………………………………………….. 

- Wat is de sterfdatum van Th. Cleven?.................................................. 

- Wanneer overleed Pastoor G> Ruyten?............................................... 
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2. Laat de kerk achter je en loop richting Bergerkampstraat.  Links in de hoek heb je een gerenoveerde 

hoeven, ‘Het Lemke’ dit kan je afhuren voor een feestje, tentoonstellingen, vergaderingen. 

Van wanneer dateert deze hoeven?................................... 

 

 

 

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. Loop verder en ga links de laakstraat in.  In de laatste boerderij aan de rechterkant woont een imker. 

Een kolonie honingbijen bevat 3 categorieën  individuen.  Welke? 

- Een koningin 

- ……………………………… 

- ……………………………... 

Op het raam zie je verschillende tekeningen ivm het verloop van stuifmeel tot honing.  Zet deze in volgorde,  

en kijk goed want 1 tekening hoort er niet bij. 

Tegenover deze boerderij liggen woningen, een van deze woningen was te zien in een Belgische serie.  

Welke serie was dit?........................................... 

 

4. Loop verder,   Als je even rechts in de verte kijkt zie je ook nog  een wit kapelletje.    

Welk beeld staat hier in?............................................ 

Je komt op een T-splitsing ga naar links de zonnestraat in. 

 

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. Loop verder, op het einde ga je weer naar links, de Langstraat op. 

Op de hoek van deze straat staat aan je linkerzijde in de muur de naam van het huis. 

Welke naam is dat?............................................................................................................................. 

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). 
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6. Op de Langstraat na ongeveer 250m ga je naar rechts de Daalweg op.  Hier mag je met krijt een leuke 

tekening of boodschap op de weg zetten.   Stuur deze foto door. 

 

7. Deze weg de Daalweg volg je en dan neem je de eerste straat links, de Langerijnsweg.  

 

8. Op het einde van de weg kom je op een T-splitsing,  ga hier naar rechts. De Zandstraat,  Zie je de molen 

al? 

Hoe heet de molen? …………………………………………………. 

Wanneer werd deze gebouwd?..................................... 

 

De kinderen kunnen een leuk knutselwerkje maken.  Maak met het aanwezige knutselmateriaal in de 

box een molentje.  Stuur hier zeker een foto van door,  want de foto’s van de kunstwerkjes worden 

nadien aan het raam opgehangen. 

 

 

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. Loop terug  vanwaar je gekomen bent.  Loop dus Zandstraat af richting centrum.  

Om je tochtje wat op te vrolijken, zing samen een liedje van Kabouter Plop.  Doe er ondertussen ook 

het leuke dansje bij. 

 

10.   Op het kruispunt ga je naar rechts de Breemstraat in.  

Heb je de Beer al gezien?? 

 

11.  Dan de eerste straat naar links de Past J Hendrikstraat, volg de weg.  Dit gaan jullie niet gewoon 

wandelen maar steeds 10 passen voorwaarts en 3 passen achterwaarts.  

 

12. Hierna op het einde van de straat ga je naar links,  op de T splitsing de Mortelveldstraat ingaan. 

 

Op het einde van de straat aan de linkerkant ligt het oude gemeentehuis van Elen.  Samen met het 

nieuwe ontmoetingshuis. 

 

13. Steek de straat over,  nu loop je je tegen een monument op. 

Voor wat staat dit monument? …………………………………………………………. 

 

14. Steek de straat weer over richting Spar.  

Bij de Spar hangt een rebus, los deze op. ………………………………………………….. 

 

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! 
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15. Wandel verder richting het kapelletje.  

 Hoeveel parkeerplaatsen zijn er? ……………………………………………………………… 

 Welke 3 verenigingen staan er op de ingemetselde steen van het kapelletje?  

- …………………. 

- ………………… 

- …………………. 

16. Loop de Kloosterstraat in.  Waarom zou dit de Kloosterstraat heten? ………………………….. 

 

17. Op het einde van de Kloosterstraat ga je naar rechts.  Hier is de oude meisjesschool.  Op de speelplaats 

kan je nog een leuk spelletje spelen.  Teken met krijt een hinkel pad en hinkel om beurt of leg 1 grote 

steen en probeer met een klein steentje zo kort mogelijk in de buurt te gooien van de grote steen. 

 

18. Je bent nu op het einde van de wandeling gekomen,  aan de linkerkant ligt de kerk.   

Als jullie dorst hebben gekregen van de tocht ligt er op het kerkplein nog een leuk cafeetje. 

Hoe heet dit café? ………………………………………….. 

 

 

 

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. 

 

 

19. 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.   En vergeet niet jullie antwoorden en foto’s door te mailen 

Met vriendelijke groeten van Gezinsbond Elen 

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

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

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

Lid Gezinsbond: JA of NEEN (omcirkel het juiste) en vermeld indien het lidnummer 

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. 
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Start aan de kerk op de Kerkstraat 

1.  Daalweg 

2. Zandstraat 

3. Breemstraat 

4. Kruising Langstraat en Kloosterstraat 


