
Fototocht Chiro Bouwel 
‘Waar staat dat huis nu?’, ‘We zijn toch ni verkeerd gewandeld hé?’, ‘Ist nog ver?’, ‘Sh*t, het was daar naar links’, 

‘Amai, Bouwel is toch schoon eigenlijk hé’, ‘Mama ik heb dorst!’, ‘De Chiro heeft dat weer goed gedaan’ 

 
Hoe werkt de fototocht? 

Chiro Bouwel heeft een route uitgestippeld van +/- 5km doorheen gans Bouwel. Jouw 
beginplaats is het herkenningspunt dat het dichts bij jouw huis ligt. Er zijn in totaal 11 
herkenningspunten, die kan je hieronder lezen. Bij elk punt hoort een opdracht die je 
met zen allen (dus ja, ook ouders, broertjes en zusjes) moet voltooien. Kijk goed in deze 
bundel, want voor sommige opdrachten moet je iets opschrijven. Vergeet dus geen pen 
mee te nemen!  

Hieronder zie je de kaart met de hele route op. Je vindt deze kaart in volledige 
grootte op Facebook. De jonge kinderen kunnen proberen om de route zelf uit te 
stippelen zonder behulp van de kaart, maar aan de hand van de foto’s die bij elk 
herkenningspunt staan.  

Daarnaast zie je in deze bundel ook heel wat foto’s staan. Dit zijn foto’s die getrokken 
zijn op de route. Je komt dus al deze plaatsen/dingen tegen, kan jij ze allemaal vinden? 
Let op! De foto’s staan niet op volgorde! Elke keer dat je een foto vindt kan je deze 
doorkruisen. Veel wandel-, speel- en zoekplezier! Let er wel op om zeker genoeg afstand 
te houden van elkaar! 

Sfeerbeelden mogen altijd getoond worden! 
 
De route  

 



 

Laat dit bundeltje niet achter 
 op de openbare weg 

De herkenningspunten 

Chiro Bouwel 

Wat moet je doen? 
Zie je die krijtjes daar naast verhoog voor de 
keuken? (onder een plastieken bak) Neem er 
eentje en krijt je naam op de grond om te laten 
zien dat je hier geweest bent! 

 

 

Het grotteke 

Wat moet je doen? 
Trek een gekke bek, doe een grappige pose, verstop 
je ergens en laat je een beetje zien zodat je moet 
gezocht worden op de foto, …  
Maak een originele foto aan het grotteke! Deze delen 
op Facebook mag altijd! 

 

De molen 

Wat moet je doen? 
1-2-3 WINDMOLEN, speel samen met je wandelpartners  
1-2-3 windmolen. Het gaat hetzelfde in zen werk als 1-2-3 
piano, maar in plaats van een grappige pose, moet je met 
je armen en benen wijd uit mekaar gaan staan. Net als de 
wieken van een windmolen 

 

 

 

Paardenhof 

Wat moet je doen? 
Niet vergeten te sporten tijdens de lockdown! Je hebt je 
wekelijkse beweging op een Chirozondag nu niet meer… 
Oplossing gevonden! Doe hier wat sportoefeningen, 
wees creatief. Hieronder enkele ideeën. 
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De woestijn (flierenberg)  

Wat moet je doen? 
Je moet eens goed rondkijken als je bovenaan de berg 
staat. Zie je de rebus al hangen? Probeer hem op te 
lossen en schrijf het antwoord op de vraag hieronder. 

Antwoord: ………………………………………………………………………… 

 

Het eilandje van de Dellekens 

Wat moet je doen? 
Wist je dat flamingo’s vaak op een eiland leven? Op 
het Caribische eiland Aruba kan je zelfs zwemmen 
tussen de flamingo’s! Jammer genoeg mogen we 
niet uit ons kot en hebben we enkel het eilandje 
hier in de Dellekens. Ga op het eilandje staan en 
probeer om 1 minuut op één been te staan, net 
zoals een flamingo. 

 

Het oud gemeentehuis 

Wat moet je doen? 
Zie je die lange, zelfgetekende lintmeter aan de zijkant 
van het oud Gemeentehuis? Dat is om te meten hoe 
hoog jij kan springen. Neem een aanloop en spring zo 
hoog je kan! Het hoogste punt dat je kan aanraken met 
je hand schrijf je op. 

Ik sprong ………… cm hoog 

 

 
 
Het klein padje aan de Nieuwbaan 

Wat moet je doen? 
Kan jij tot aan de volgende opdracht achteruit 
wandelen? Probeer het met zen allen! 
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Het speeltuintje in de Kasteeldreef (’t 
pleintje) 

Wat moet je doen? 
Zolang de maatregelen van de overheid niet 
veranderen mogen we niet op de openbare 
speeltuinen, nu dus ook niet! Rond dit pleintje 
zijn wel heel wat planten te zien. Vind jij hier 
een insect?  

Ik heb een ………………………………………… gevonden 

 
 

Het perron 

Wat moet je doen? 
Maak met al je wandelpartners een treintje achter 
elkaar en loop als een echte mensentrein het 
spoor over.  

 

 

De sporthal  

Wat moet je doen? 
Hieronder heb je een mooie kader. Deze is nog 
leeg, dus er is veel plaats voor een mooie 
tekening. Teken in de kader zo mooi mogelijk je 
leiding. 
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De foto’s die je onderweg kan tegenkomen en doorkruisen 
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