
START: De Wiek (Groenhaeghestraat 23)

• Ga naar het gemeentelijk speelpleintje hier vlakbij.  

Je komt er door het pad naast huisnummer 25 in te slaan. 

 VRAAG 01 Vlakbij het speelpleintje staat een bordje met een dier en wat tekst.  

  Neem de tweede en derde letter van het zesde woord. (12 & 13)

• Ga het wandelpad door en vervolg je weg daarna met zicht op de kerk.

• Je wandelt geen doodlopende straten in.

• Hou halt op de vluchtheuvel in rode stenen. (Einde Korte zwepenstraat)

 VRAAG 02  Hoeveel zonnepanelen zie je op het huis recht voor je?  

  Schrijf het cijfer voluit en neem de eerste letter. (20)

• Sla rechts af en wandel volledig door tot aan de vaart.

• Wandel langs de vaart in de richting van de brug.

 Richtingsvraag: Hoeveel lantaarnpalen zie je in dit stuk tot aan de brug?  

TIP: het zijn niet allemaal dezelfde.

 3 = ga straks na vraag 05 linksaf  

6 = ga straks na vraag 05 rechtdoor 

10 = ga straks na vraag 05 rechtsaf 

 VRAAG 03  Neem de vijfde letter van het woord dat je vindt op de paal met het zwervertje. (25)

 VRAAG 04  In welke maand werd de steiger ingehuldigd? Neem hier de tweede letter van. (30)

 VRAAG 05 Wat is de naam van de brug die je hier nadert? Neem de eerste letter. (27)

• Voer uit wat je antwoord was bij de vraag over de lantaarnpalen.

• Neem vervolgens de 1e straat links. (Kopstraat)

 VRAAG 06  Welke bepijlde wandelroute passeert hier? Neem de zesde letter. (14)

• Volg het bordje van die wandeling.

• Vervolg de Patrijsstraat, je komt nog een bordje tegen van de welgekende wandeling.

 VRAAG 07  Welk woord kun je vinden op de brievenbus van Patrijsstraat 22?  

  Neem de voorlaatste letter. (3)

• Blijf de Patrijsstraat volgen.

• We houden niet van Wielewalen dus gaan deze straat dan ook niet in.

• Vervolg je weg langs het wandelpadje, richting het rode tuinhuisje en ga vervolgens gewoon verder.

• Langs het volgende wandelpad kom je een windroos tegen.

 VRAAG 08  Welk dier vind je bovenaan de windroos? Neem de eerste letter (23)

• Vervolg je wandeling richting Vinkenstraat.

 VRAAG 09  Op huisnummer 20 van de Vinkenstraat vind je een “hotel”.  

  Wat is de eerste letter van de naam?  (7)

 VRAAG 10  Welke kleur hebben de ramen, deur, garagepoort van huisnummer 2?  

  Neem de vierde letter. (2)

• Sla linksaf en ga in de richting van de kerk.

 VRAAG 11  Welk zeedier vind je terug bij huisnummer 42? Wat is de vijfde letter? (37) 

• Blijf richting kerk wandelen.

• We houden nog steeds niet van wielewalen dus gaan nog een stukje verder.

 Richtingsvraag: De octopus heeft hier 6 zichtbare tentakels.  

Maar hoeveel tentakels heeft een octopus echt?

 6 ga voorbij de octopus rechtdoor 

7 keer terug 

8 sla bij de octopus rechtsaf 

• Sla op het einde van de Bonte Pierstraat links af en wandel door tot je een bushalte ziet.

 VRAAG 12  Welk bedrijf is de beheerder van het elektriciteitshuisje? Neem de tweede letter. (18)

 VRAAG 13  Wat is de naam van de bushalte die je hier ziet.  

  Neem de eerste letter van het tweede woord. (29)

• Laat de bushalte achter je en wandel richting kerk.

 VRAAG 14  Welke wijze spreuk kun je lezen bij huisnummer 121? Neem de allerlaatste letter. (19)

 VRAAG 15  Welk dier vind je bij  huisnummer 86? Neem de derde letter (8 & 9)

• Wandel door tot je de graffiti tekening ziet op de hoek van de Papegaaistraat.

 VRAAG 16  Welk muziekinstrument zie je op deze graffiti tekening? Gebruik de laatste letter. (6)

 VRAAG 17  Waar in Leffinge gaat de markt “De Wiek” volgens het reclamebord door op zondag?  

  Neem de tweede letter. (16)

• Vervolg je wandeling in de dorpsstraat. 

 VRAAG 18  In de Dorpsstraat nummer 60 woont iemand met een drieledige familienaam.  

  Kies de eerste letter van het derde deel. (11)

 VRAAG 19  Hoeveel lampen hangen aan de speciale verlichtingspaal die ongeveer in het midden  

  van de dorpsstraat staat? Schrijf het cijfer voluit en neem de tweede letter. (21)

 VRAAG 20  Welke rederijkerskamer was er in Leffinge aanwezig vanaf de 15e eeuw?  

  Neem de eerste letter van het tweede woord. (36)

 VRAAG 21  Kies de laatste letter van het merk van de zitbanken op het Roger Muyllaertplein. (17)



Een woordje uitleg…
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Paas

VEEL SUCCES!

 VRAAG 22  Hoeveel parkeerplaatsen tel je op dit plein? Schrijf voluit en neem de eerste letter. (4)

 VRAAG 23  Op de gevel van het groene huisje op de hoek met huisnummer 30 kun je een verwijzing  

  naar een dier lezen. Neem de eerste letter van dit dier. (33)

 VRAAG 24  Het gebouw op nummer 10 heeft een naam. Neem hiervan de voorlaatste letter. (28)

 Tot slot hebben we nog een lijstje met vragen waarop je het antwoord kunt 
vinden in de zone rond de kerk.

 VRAAG 25  Er bevinden zich 2 sportterreinen naast de kerk. Voor welke sport?  

  Neem de eerste letter. (1)

 VRAAG 26  Welke planeet vernoemt men op het bordje van het kunstwerk Leffinge 1000?  

  We hebben de vierde en laatste letter nodig. (22 + 10)

 VRAAG 27  Onderaan de gedenksteen voor gesneuvelden 14-18 staat een mooie spreuk te lezen.  

  Kies de voorlaatste letter. (31)

 VRAAG 28  In welke stijl werd de  OLV kerk van Leffinge gebouwd? Neem hiervan de eerste letter. (35)

 VRAAG 29  Welk bedrijf zorgde voor de uitvoering van de heraanleg van het historisch marktplein  

  van Leffinge? Zesde letter. (5)

 VRAAG 30  Door wie werd de huidige kerk ingehuldigd in het jaar 1877?  

  Neem de laatste letter van zijn beroep. (26)

 VRAAG 31  Welke firma plaatste hier een laadpaal elektrische wagens?  

  De eerste en voorlaatste letter zijn van belang. (34 & 39)

 VRAAG 32  Neem de zevende letter van de naam van het cultureel centrum van Leffinge. (15)

 VRAAG 33  Begeef je naar het AED toestel en bekijk het bordje dat aan de muur hangt.  

  De laatste letter van het eerste woord van de tweede regel heb je nodig.  

  Alsook de volgende letter die je ziet. (24 & 38)

Maak de zin met al je gevonden letters, 
je krijgt er van ons alvast 2 cadeau.
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