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  Wandelactiviteit van de Gezinsbond  

fusie Dilsen-Stokkem 

zomerspeurtocht door Stokkem (4.3 km) 

Hallo allemaal 

Fijn dat jullie willen meedoen aan onze 1ste zomerspeurtocht! Deze speurtocht is uitermate geschikt om te 

doen met het gezin in je eigen bubbel. Hou het coronaveilig: Hou a.u.b. steeds 1.5m afstand van andere 

deelnemende gezinnen en neem de coronamaatregelen in acht. Veel speurplezier! 

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 om eventueel antwoorden op te zoeken) 

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

noteren. 

5. De wandeling vind je op https://www.plotaroute.com/route/1196941?units=km   

Je kan hier inzoomen zodat je de route beter kan zien.  

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 

sdoumen@hotmail.com of stuur ze via Facebook messenger naar ‘Gezinsbond Afdeling Stokkem’ (onze 

recent vernieuwde facebookpagina).  Je kan ze ook via WhatsApp sturen naar 0477/710517. Geef hierbij 

ook je naam en adres op en noteer tevens even of je lid bent van de Gezinsbond of niet. Papieren versies 

mag je bij Boyerweg 39 in de brievenbus steken.                                                                                                                                                            

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 de speurtocht: 

fotografeer onderweg 3 plekken die je mooi vindt in Stokkem en stuur deze foto’s mee door.  
 

 

In de loop van de maand juli en in de loop van de maand augustus verstoppen we bovendien 1 keer een 

steen van Gezinsbond Stokkem op de route. Als je deze steen vindt, neem hem mee, maak een foto en 

contacteer sdoumen@hotmail.com of 0477/710517. De vinder krijgt een prijsje! 

 

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

 

 

https://www.plotaroute.com/route/1196941?units=km
mailto:gezinsbonddilsen@gmail.com
mailto:sdoumen@hotmail.com
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1. Start van de wandeling aan de kerk van Stokkem (Steenkuilstraat 48). 

Rechts van de kerk staat de kaart van Stokkem in steen gebeiteld. Zoek het kasteel van Stokkem op de 

kaart. Weet jij de naam van dit kasteel? 

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

 

2. Wandel langs basisschool Uiterwaard richting Tugelaplein en de Wal. Op de muur van de basisschool 

staat een mooie tekening. Waar gaat deze tekening over?  

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

Stokkem was hier erg voor gekend in de 19de en 20ste eeuw! 

Zoek de volgende figuur op de tekening: 

 
  

Wist je dat je als lid van de Gezinsbond kan genieten van een mooie spaarkorting bij 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! Nieuw: vanaf nu krijg je 
deze spaarkorting ook online als je het nummer van je lidkaart ingeeft bij je bestelling in de 
webshop. 

 

3. Aan het einde van de Steenkuilstraat kom je aan de Wal/Tugela. Je ziet aan je rechterkant de resten 

van de stadswallen van Stokkem rondom De Nieuwenborgh. Omdat het strategisch goed gelegen was 

kreeg Stokkem in de middeleeuwen stadsrechten van graaf Arnold IV van Loon. In welk jaar was dat?  

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

4. Ga bij Steenkuilstraat 68a de straat in (Straatnaam: Wal). Dit is de straat links van het bankje voor het 

hek van het kasteel. Op het dak van 1 van de eerste huizen zit een opvallend dier. Welk dier is dat? 

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

5. Wandel verder de Wal af richting Maas. Aan de rechterzijde zie je heel veel bomen met klimop langs de 

weg. Zoek de boom waar de klimop het hoogste omhoog is geklommen. Hoe hoog denk je dat deze 

boom is? ………m 

 



Pag 3 
 

6. Aan het einde van de straat ga je een klein stukje naar rechts op de Oude Maasstraat zodat je via het 

wandelpaadje de dijk kan opwandelen. Volg de dijk naar links in de richting van Maascentrum De 

Wissen. Teken ter hoogte van de Wissen met stoepkrijt een mooie tekening of Coronaboodschap bij 

het uitkijkpunt rechts van de dijk. Kijk uit voor fietsers! Maak een foto van je tekening en stuur deze 

samen met het formulier naar ons door. 

 

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

  

7. Ter hoogte van de fluisterbootjes neem je het wandelpad naar beneden. Je volgt dit rechtdoor naar het 

hekje. Onderweg zie je sporen van de bever die aan de bomen geknaagd heeft. Je loopt door het hekje 

en gaat de toegangspoort naar het natuurgebied voorbij (dit keer gaan we niet het natuurgebied in). 

Kies het middelste, rustige wandelpad, 1 verdieping lager dan de dijk (tussen de fietsersdijk en de 

hondenlosloopzone in). Loop langs de dijk richting de Boyen. Onderweg zie je heel wat bloemen tegen 

de flank van de dijk. Welke bloem vind je het mooiste? Maak er een foto van en stuur deze mee door. 

Tip: Je kan haar eventueel opzoeken via de app Obsidentify zodat je haar naam weet. 

 

8. In de bocht bij Boyerweg 23-27 (vlak voor het Boyer Bölke) neem je het wandelpaadje omhoog en volg 

je nog even de dijk tot je bij Boyerweg 39 komt. Steek over (opgelet: fietsers op de dijk en autoverkeer 

op de weg!) en neem het veldweggetje links van nr. 39. Volg deze weg tot je aan het kapelletje komt. 

Onderweg kom je verschillende weides tegen. Hoeveel koeien staan er in de wei en hoeveel stieren? 

…….. koeien, …….. stieren 

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). 

 

9. Op het kapelletje staat het jaartal dat het gebouwd is. Hoe oud is deze kapel? 

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

 

10. Sla achter de kapel links af, volg heel even de weg en sla vervolgens de tweede veldweg links in. 

Wandel tussen de velden voor. Ken jij de naam van 1 of enkele van de gewassen die de boer hier teelt? 

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

 

Doe met zijn allen een silly walk (tip: zoek eens Ministry of Silly Walks van Monty Python op): loop eens 

heel gek! 
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Afbeelding door Jazeen Hollings - Eigen werk, CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31493025 

 

11. Langs de weg staat een gedicht over de wolken. Welke vorm zie jij in de wolken? Als er geen wolken 

zijn vandaag: wat is de mooiste vorm die je al eens gezien hebt in de wolken? 

 ……………………………………………………………………….. 

 

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 

 

12. Steek aan het einde van de veldweg voorzichtig de Boyerweg over tussen nr. 23 en 27.  

Loop via de dijk richting Stokkem (Kijk uit voor fietsers).  

 

Tel het aantal zwanen op het water. Goed kijken want sommige zitten helemaal aan de overkant. Als er 

vandaag geen zwanen zijn vind je vast wel andere vogels op het water. Misschien zie je wel een fuut of 

een meerkoet... 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31493025
http://www.gezinsbond.be/
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 fuut meerkoet 

Er waren ……zwanen. 

 

13. Ga bij de parking van de Wissen het trapje naar beneden en wandel richting Wissen. Sla ter hoogte van 

de wiglo (iglo met wissen gemaakt) rechts af naar het wandelpaadje richting vijver. Loop langs de vijver 

door en loop in de richting van de twee wiglo’s op het grasveld. Ren/stap minstens 5 keer door de 

eerste wiglo. Rust even uit.  

 
  

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. 

 

 

14. Verlaat het park en loop richting Stokkem centrum. Volg de Burgemeester Prevotlaan naar links richting 

Rechtestraat. Onderweg kom je een straat tegen die in de volksmond de Nouwstraot heet. Hoe heet 

deze straat nu? 

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

Volg verder de Rechtestraat. 

 

15. Op de kruising met de Maasstraat en het Kiekenstraatje staat een standbeeld van een meisje dat aan 

het struipen is. Wat betekent struipen? 

………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
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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! 

 

16. Loop verder de Rechtestraat in. Aan weerskanten van de straat zie je bundels wissen ter versiering van 

Stokkem. Hoeveel bundels tel je op deze straat? 

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

 

17. Loop langs de Teen- en Rietvlechtschool, Roex en het Stadhuis naar de kruising met de Steenkuilstraat. 

Sla rechtsaf richting kerk. Teken bij de kerk met stoepkrijt een hinkelpad en hinkel naar het einde van 

de wandeling. Proficiat! Jullie hebben de hele speurtocht afgewerkt!!  

 

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. 

 

18. Afsluitende vraag: Hoeveel jaar bestaat de Gezinsbond in 2021?   ….…   jaar 

 

19. Schiftingsvraag: Hoeveel volledig ingevulde formulieren zullen wij ontvangen op 31 augustus?  ………. 

 

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) 

 

Wij danken jullie voor jullie deelname aan deze zomerspeurtocht.                                                                       

Hopelijk hebben jullie ervan genoten. 

Fijne vakantie! 

Groetjes, Gezinsbond Stokkem 
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Naam gezin: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Lid Gezinsbond: JA of NEEN (omcirkel het juiste) 

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

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

Omcirkel wat van toepassing is: De foto’s die ik doorstuur mogen wel/niet gebruikt worden op sociale 

media (bv. website Gezinsbond, Facebook,…). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag 8 
 

 

 

Route Stokkem (4.3 km): https://www.plotaroute.com/route/1196941?units=km 

 

https://www.plotaroute.com/route/1196941?units=km

