plooi hier

Opdracht 9
De Meriusstraat ligt aan een bos.
Hoe heet dat bos in het echt?
…………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Opdracht 10
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Loop verder op de Meriusstraat tot je een bordje ziet en volg
het bordje dat jou de weg wijst naar rechts. Loop door het
moeras, altijd maar verder tot je niet meer verder kunt.
Hoor je de watermolen? En ruik je hem al, de schat?
Begin nu maar met zoeken ...

Tip!

De schat ligt laag en droog ergens bij de
-plaats

Heb je nog aan die selfie gedacht?
Vul dan ook dit papiertje in en gooi het blaadje in
de brievenbus van de Gempemolen. Zo weet ik dat jij
hier bent geweest!
Je naam: …..…..…..…..…..……..…..…..…..…..……..…..…..…..…..……..
Je leeftijd: …..…..…..…..…..…
E-mail van mama of papa: ……..…..…..…..…..……..…..…..…..…..…

En nu, de allerlaatste vraag:

Hallo schatzoeker, Ja, jij!
Je dacht toch niet dat je hier alleen maar
wat kwam wandelen? Nee hoor, je staat
nu midden in een verhaal! In het verhaal
van Felix en Lotte en de drommelse drone.
Best spannend, want hier begint ook
jouw zoektocht naar een schat …

Start:

parking van de Gempemolen:
Gempstraat 56, Tielt-Winge

Nodig:

dit formulier, een potlood of
pen én goede wandelschoenen

Tip:

maak tijdens de wandeling
een selfie, deel hem met
#drommelseschattenjacht,
#drommelseschattenjacht
tag @clavis_uitgeverij
en maak kans op een
drommelse verrassing!

Het spookkasteel, het klooster, Felix en Lotte, de schat …
het komt allemaal voor in een boek. Weet je nog welk boek?
Als je de titel weet, dan weet je ook welk kerstcadeau Felix
dit jaar onder de kerstboom heeft liggen.
Wat denk je? …..…..…..…..…..……..…..…..…..…..……..…..…..…..…..
Tips om nog verder te wandelen in het Hageland:
Gempewandeling – 3,5 km
Sassenbeekwandeling – 6,5 km
Meer info vind je op www.toerismevlaamsbrabant.be
Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Vanaf 8 februari vind je de antwoorden van
de zoektocht op www.ingridvandekerckhove.be.

Scan deze code om
naar het verhaal
te luisteren!

Loop door de boomgaard, want daar aan de kiezelweg
staat nog een bordje dat jou de weg wijst. Daar ga je naar
links en loop je aan je rechterkant over een bruggetje.
Ga op zoek naar de Meriusstraat die je op het
plattegrondje ziet. Hoe heet die in het echt?

plooi hier

Opdracht 6

Dit is het plattegrondje van de buurt,
heeft getekend.
dat

Felix

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

Opdracht 7
Loop stilletjes verder en ga op zoek naar
het ‘spookkasteel’ uit De drommelse drone.
Het is een eng huis, dat aan de rand van
het bos half in de schaduw verscholen ligt.
Het staat leeg. Er woont niemand. Nou, dat
denken we toch. Want één keer toen Lotte erlangs liep,
dacht ze een lichtje achter een raam te zien flakkeren.
Maar niemand geloofde haar. Zelfs Felix niet. ‘Jij ziet
spoken,’ zei hij toen. Loop hier dus maar op de punten
van je tenen, zachtjes, zodat je geen spoken wakker maakt.
Heb je het spookkasteel gevonden?
Welk huisnummer heeft het? .…..….…..….…..…....…..…..…....…..

Opdracht 8
Loop dicht aan de kant van de weg, maar stil,
want hier onder de bladeren en de struiken
aan de bosrand zit een diertje verstopt.
Een beschermde soort. Hoewel het beestje
op een slang lijkt, is hij helemaal niet
gevaarlijk. Over welk diertje gaat het?

Tip!

…………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..
Blijf dicht bij de berm, kijk goed, want nu moet je
arendsogen hebben, misschien zie je er wel eentje.

Let op, de namen van de straat en van de brasserie

heeft de auteur van het boek zelf verzonnen. In het echt
heten ze anders. Dat heb je zo met boeken. Sommige dingen
zijn echt, andere niet. En de watermolen, heb je die al gezien?

Kijk goed rond!

Neem het plattegrondje en volg de bordjes
van Felix en Lotte. Hier bij de start kun je
alvast de eerste drie opdrachten oplossen.

Opdracht 1
Hoe heette de ridder die het klooster stichtte?
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Oké, hier gaan we!

Opdracht 4
Kijk goed op het kaartje van Felix en loop naar het

Nee, ik zeg het niet hardop. Ik gebruik een geheimschrift,
zodat de dieven het niet te weten kunnen komen.
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Opdracht 3
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…………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Hoe heet het klooster in het echt?

Toen het klooster werd opgericht, stond er al een herberg
in de buurt. Hoe heet de herberg in het boek?
…………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
En hoe heette die herberg in de zeventiende eeuw?
…………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Nu is het een brasserie. Hoe heet die?
…………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Onderweg kom je een bord tegen met een gedicht erop.
Dat gedicht zal jou vertellen wat er met het klooster is
gebeurd. Tot wat werd het klooster later ‘omgetoverd’?
…………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…
Daarna loop je langs het meer en ga je verder door tot je
een wegwijzer ziet en je een stukje bos zal inlopen.

Opdracht 5
Je hebt al heel wat raadsels opgelost. Nog even en je komt
dichter bij de schat. Maar daarvoor moet je doorlopen en
de bordjes van Felix en Lotte blijven volgen. Kijk om je heen.
Wat zou een Hagelandse specialiteit kunnen zijn?
…………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…
smaakt lekker, fris en knapperig …
Tip! Het
en je kunt er ook iets vloeibaars van maken.

