
PROGRAMMA  
APRIL 2021

VERTELWANDELING  
DE PAASHAAS IS VERDWENEN

In Noorderwijk ontdek je aan de hand van zeven borden met  
QR-codes het verhaal van de paashaas. De dienst cultuur en 

toerisme stippelde een leuk traject uit langsheen de speelterreinen 
van Noorderwijk. De KWB Herentals bedacht het verhaal.  

De route is bewegwijzerd met oranje pijlen.

Er is een verhaal voor kinderen jonger dan 8 jaar  
en eentje voor kinderen ouder dan 8 jaar. 

Startplaats: Kerk van Noorderwijk

Afstand: +/- 3,5 km

WANDEL VAN PAASEI NAAR PAASEI 
De allerkleinsten kunnen in Morkhoven een traject volgen aan de 

hand van borden met een raadsel op. Loop van paasei tot paasei en 
je vindt zeker de oplossing! 

Startplaats: Kerk van Morkhoven

Afstand: +/- 1 km

ZOEK DE KONIJNTJES VAN ROE 
In Herentals is het konijn van de Roetaert, kortweg Roe, op zoek naar zijn kindjes.  

Oh oh waar zijn die heen? Sommigen zijn in Herentals gebleven, anderen zijn over de 
ganse wereld uitgezworven. Zoek jij mee naar de kleine konijntjes van Roe? 

Kijk goed, dan vind je ze zeker in de winkelstraten van Herentals (Grote Markt,  
Zandstraat, Bovenrij, Fraikinstraat en Hofkwartier). Het wedstrijdblad kan je ophalen aan 
de balie van toerisme, Grote Markt 35 of downloaden op www.herentals.be/toerisme. 

Als je de juiste antwoorden instuurt voor 3 mei 2021 maak je kans op mooie prijzen, 
waaronder een prachtige fiets.



ZOEK DE KINDJES  
VAN ROE

langs de winkelstraten van Herentals  

De kindjes van Roe, het konijn van het Spel van de Roetaert,  
zijn al even niet meer thuis geweest en Roe maakt zich zorgen.  

Hij heeft overal gezocht maar kan ze nergens vinden. Zitten ze nog 
in Herentals? Of ergens anders in de wereld?

Trek je stapschoenen aan en help Roe bij het zoeken.  

Wandel door de winkelstraten van Herentals:
Grote Markt, Zandstraat, Bovenrij, Hofkwartier, Fraikinstraat

Kijk goed uit! De konijntjes hebben zich verstopt in de etalages  
van de winkels. De foto achter het konijntje verraadt waar het zit.  
Tien konijntjes zijn in Herentals gebleven, en tien zijn eropuit getrokken.

Zie je een gebouw dat in Herentals staat?  
Dan is dat konijntje in Herentals gebleven. 

Zie je een foto van een gebouw elders in de wereld?  
Dan is dat konijntje ver weggelopen.

• Elke foto heeft een nummer.  
Noteer de nummers van de konijntjes die in  
Herentals gebleven zijn op het antwoordblad. 

• Los de rebus op.  
Die vind je in de grote etalage van  
cultuurcentrum ‘t Schaliken in de Zandstraat. 

• Doe een gok naar de schiftingsvraag.

• Maak kans op mooie prijzen,  
waaronder een fiets.  

Veel succes!



START  
VAN DE 

ZOEKTOCHT

ROUTE
Ga met je rug naar ‘t Schaliken staan en stap naar rechts. Draai rechts 

de Zandstraat in en loop aan de rechterkant tot aan de Zandpoort. 
Steek over en kom terug langs de andere kant van de Zandstraat tot 
op de Grote Markt. Sla rechtsaf en loop door tot het einde van de 

Bovenrij en steek over aan de Bovenpoort. Kom terug langs de andere 
kant van de Bovenrij, over de Grote Markt en loop - nog steeds - aan 

de rechterkant door het Hofkwartier. 

Steek de Belgiëlaan over naar de Fraikinstraat en loop - nog steeds -  
aan de rechterkant tot het einde van de Fraikinstraat. Aan de 

verkeerslichten van het kruispunt met de Burchtstraat/Hikstraat steek  
je de Fraikinstraat over en kom je terug langs de andere kant.  
Steek terug de Belgiëlaan over, volg het Hofkwartier en loop  

over de Grote Markt tot aan ‘t Schaliken.

Proficiat! Je hebt nu alle oplossingen gevonden!

• Vul je antwoordblad in.
• Geef het af aan de balie van de dienst cultuur en toerisme  

(Grote Markt 35). Of steek het in de brievenbus  
als het kantoor gesloten is.

aan de balie van de dienst cultuur en toerisme,  
Grote Markt 35, Herentals



ANTWOORDBLAD 
 ZOEK DE KINDJES VAN ROE

✃

Noteer hieronder de nummers van de tien konijntjes  
die in Herentals zijn gebleven.

Lever je antwoordblad in voor 3 mei 2021 aan de balie van de dienst cultuur en 
toerisme, Grote Markt 35. Of steek het in de brievenbus als het kantoor gesloten is.
De winnaars worden schriftelijk verwittigd.

Jouw gegevens:

Naam en voornaam

Adres

Telefoon

E-mail

Leeftijd

REBUS (achter glazen wand cc ’t Schaliken)

SCHIFTINGSVRAAG 

Raad het gewicht van drie pluchen konijnenkindjes van Roe.
3 konijntjes = gram


