Ontdekkingstocht Lochristi
Informatie
Volg de route op de kaart. Bij elk cijfertje hoort een opdracht. Breng deze opdrachten tot een goed einde en vind de geocaches.
* Een geocache is een verstopt doosje met een boekje in dat je kan vinden op de aangegeven plaats. Vind de geocache, lees wat in het boekje staat en vul in. Laat alles terug achter zoals je het gevonden hebt.

Bij een aantal nummertjes kom je ook leuke weetjes over Lochristi te weten.
Neem voor deze tocht een stylo en jouw buitenspeeldagkrijt. Deze komen zeker van pas!

Opdrachten
Alle vissen zwemmen in het water.🎵 Maar nu vind je ze in het kerkpark! Weet jij hoeveel vissen er te vinden zijn? Onthoud je antwoord,
want deze komt van pas bij de volgende uitdaging!
🎵

In dit park kan je ook enkele bezienswaardigheden zien: de Sint-Niklaaskerk is een kerk voor jou, want Sint-Nicolaas van Myra is de
patroonheilige van de scholieren. Ook van de gevangenen trouwens, het is maar te zien hoe jullie school ervaren. In de kerk staat een houten
Mariabeeld dat volledig intact bleef bij een bominslag tijdens de Tweede Wereldoorlog! Toeval, of toch echt een goede beschermengel? Ook het
witte Reinaertbeeld van Firmin De Vos valt al van ver op. Het toont Reynaert De vos en de 5 samenzweerders uit het Reynaertverhaal.
Hieronder vind je ze terug, maar alle letters staan in omgekeerde richting. Herken jij alle 5 de dieren?
sad ed treebmirG + flow ed mirgesI + retak ed treebiT + reeb ed nuurB + sov eD treanieR
Oplossing:__________________________________________________________________________________________________________________

Zoek de geocache en laat je antwoord van opdracht 1 hierin achter!
De rebus helpt je op weg om de geocache te vinden.

Krijt er op los met je buitenspeeldagkrijt en maak een gigantisch kunstwerk! Inspiratie nodig? Gebruik de krijtinspiratiegids uit het pakket.
Laat die voetjes even rusten en schommel er op los!
Schattenzoektocht! Zie jij de 5 schatten op dit stukje van de ontdekkingstocht?
Bezoek gerust eens de Loboskapel, waar in vorige eeuwen pelgrims en gelovigen van over het hele land naartoe kwamen. De reden? Er was
iemand genezen van een ongeneeslijke ziekte, een waar mirakel! Aan de kapel werd dus ook door andere mensen gebeden om huidziektes en
kwaadaardige wonden te genezen. Last van jeugdpuistjes? Waag je kans!
Mega-opdracht! Elke letter van het alfabet kreeg van ons een symbool toegewezen. Wanneer je een symbool ziet hangen aan een boom mag je
dit symbool (en dus de bijhorende letter) doorstrepen. Met de overgebleven letters kan je een woord vormen waarmee je de verstopte geocache
kan vinden! Let op: sommige overgebleven letters kan je meerdere
☺=A
⚫=E
=I =M ✿=Q ✪=U ↟=Y
keren gebruiken in het woord!
=B
=F
=R ❀=V
=Z
=J =N
Overgebleven letters: ________________
✉=
Woord: _______________________
=C
=S
=G =K =O
W

=D

=H

=L

=P

♢=T

♬=X

Heb je de geocache al gevonden? Kasteel Rozelaar lijkt ons anders wel een goede verstopplek.
Wist je dat dé starter van sierteelt in
Lochristi, Charles Vuylsteke, zich hier in het kasteel vestigde? Hij deed dat met zijn eigen tuinbouwbedrijf, meer dan 150 jaar geleden. Dankzij
zijn initiatief begonnen veel bloemkwekers in de buurt met een eigen bedrijf. Je kent ongetwijfeld enkele bloemisten in Lochristi, of je bent
misschien zelf afkomstig uit een sierteeltfamilie? Tot op vandaag kan je nog altijd de tuin van Kasteel Rozelaar bezoeken!
Vul de ontbrekende letters van het gedicht in. Tip: Je vindt dit gedicht hier ergens op een grote muur. Wat kan je vormen met de letters in de
oranje kaders? _________________________

De laatste bezienswaardigheid van onze tocht en in niet-coronatijden zeker een bezoekje waard: Jeugdhuis Lodejo! Wist je dat Lodejo staat
voor ‘Lochristi Denkt Jong’? In het jeugdhuis kan je meer dan alleen iets drinken en dansen. Je kan er ook zelf mee bepalen wat
georganiseerd wordt. Je kan er je creatief ei kwijt, je kan plaatjes draaien, mee het interieur bepalen en nog zoveel meer!

