
  Totale afstand: 
        3,6 km  

Volg Liesje en los de 
opdrachten op!

Leerrijke wandeltocht door het centrum van Bocholt
 met opdrachten tijdens de wandeling.

Kinderwandelroute tot 12 jaar

   Ontdekkingstocht 
door Bocholt centrum
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  Eerste halte
                 Start wandeling
             

  Opdracht 1
  Kijk hoeveel dakkapellen er          
staan op het dak van de kerk?

  Vul hier het aantal dakkapellen in,
  Met letters, vb. 1 = één

  Eerste halte
                 Start wandeling
             

10

  Je staat op het kerkplein 
  nabij de St.- Laurentiuskerk          
  te Bocholt.

  
  

Opdracht 1
  Kijk hoeveel dakkapellen er      
  staan op het dak van de kerk.

  Vul hier het aantal dakkapellen in.
  Met letters, vb. 1 = één

       Volg nu de route naar de volgende opdracht!
       Je staat bij de kerk met aan je linkerzijde de toren en aan            
       de rechterzijde het wasvrouwtje. Ga nu naar de hoofdweg    
       en steek deze recht over de Kerkhofstraat in (let op het    
       doorgaand verkeer!)
  

1

  Opdracht 2
  In de nabijheid van de kerk    
  staat een beeldje? Wat is de  
  naam van het beeld?

21
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 Tweede halte

  Opdracht 3
    Hoeveel lampen en vuilnis-  
  bakken staan er in het 
  Beukenhof?

  Vul hier het aantal lampen in.
  Met letters, vb. 1 = één  Vul hier het aantal afvalbakken in.

  Met letters, vb. 1 = één

  Beukenhof

2

     Volg nu de route naar de volgende opdracht.
     Je staat aan de uitgang van het Beukenhof. 
     Ga nu naar links en neem het voetgangers- 
     weggetje rechts. 
     Steek op het einde de straat over naar rechts. 
     Pas op voor het verkeer!

     Als je dit ziet, stap je goed!

2

4
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     Derde halte
     De bibliotheek 

  Opdracht 4

  Wat is de naam van de 
   bibliotheek?

  Opdracht 5

  Wat was de bestemming     
   van dit gebouw voor het   
   de bibliotheek werd?
   Zoek het infoplaatje!

  Volg nu de route naar de volgende  
  opdracht!
  Ga naar de rechterzijde van          
  de bibliotheek. Daar zie je een      
  standbeeld.

3
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4

  Vierde halte
  Vrijheidsstandbeeld

  Opdracht 6

  Wat houdt de soldaat vast   
  onder zijn linkerarm? 

  Opdracht 7

  Wat houdt de soldaat vast   
   in zijn rechterhand? 

  Volg nu de route naar de volgende opdracht.
  Neem de straat rechts met kasseien. 
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14

5

 
  Vijfde halte

    Fietsbrug

  Opdracht 9

  Hoeveel treden heeft de    
  fietsbrug aan één zijde,   
  platvormen meegeteld?
  Met letters, vb. 1 = één

     Opdracht 8
  
     Welk gebouw zie je boven         
     alle huizen van het centrum     
     uitkomen als je boven op de   
     fietsbrug staat (het hoogste)?
     Opgepast voor de fietsers!

  
     Volg nu de route naar de volgende opdracht.
     Ga terug naar beneden via dezelfde trap.
     Links van je zie je de passantenhaven liggen.
     Ga er heen!
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9

6

  Zesde halte
   Passantenhaven

  Opdracht 10

     In de nabijheid van de    
     haven staat een infobord         
     met een opschrift van 2 
     woorden ( Smullen & ........).
     Wat is het tweede woord?

  Opdracht 11

  Hoeveel bootjes kunnen          
  in de passantenhaven 
  aanmeren?

  Vul hier het aantal bootjes in,
  Met letters, vb. 1 = één

       Volg nu de route naar de volgende opdracht!

       Links van je liggen de boten in de passantenhaven.
       Ga nu rechtdoor langs het kanaal, sla op de T-kruising rechts  
       af en steek het kruispunt over. ‘Let op het verkeer!’  
       Sla meteen links af tussen de fietsversperring door. Op het   
       einde van het voetpad sla je rechts in.
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  Zevende halte

   Recrea-park: Dorperveld

  
  Je bent nu hier     
  in het park!

        Opdracht 12 
 
   Neem hier even de tijd om   
   te rusten of te spelen. 

            Opdracht 13 
  
     Zoek het levensboombord         
     met het laagste jaargetal      
     van de geboren kinderen                                  
     van Bocholt.
     Schrijf de eerste voornaam op    
     die op het plaatje staat!

   
   Volg nu de route naar de volgende opdracht.

   Volg de blauwe route in de richting van de pijlen naar   
   de rode cirkel.

7
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  Achtste halte

  De  Fit-o-meter

       Opdracht 14 

    Wat is de naam     
  van de Fit-o-meter?

        Opdracht 15 

          0p het bord  
   ‘wandelen in Bocholt’    
    staat een wandeling     
    van 4,3 km.             
    Hoe heet deze?

  Volg nu de route naar de volgende opdracht.

  Volg de blauwe route in de richting van de pijlen naar de         
  groene cirkel. Nu ga je het park uit en sla je rechts af en        
  op de T-kruising sla je links af.

8
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  Negende halte

  Woon- en zorgcentrum   
    “De voorzienigheid”

  Opdracht 16

  Achteraan ziet u een bord     
  aan de gevel hangen met    
  een woord van 8 letters.    
  Welk woord is dit?

   Opdracht 17

   Er staan 4 bloempotten    
   langs het gebouw. Welke   
   kleur komt het meest voor?

  Volg nu de route naar de volgende opdracht.

  Sta op het voetpad met het zorgcentrum aan je rechterzijde. Nu   
  ga je rechtdoor tot op de kruising. Daar sla je links af. Dan sla     
  je de tweede straat rechts in. Op het volgende kruipunt ga je                
  recht over. ‘Let op het doorgaand verkeer’! Ga recht door tot aan    
  de sprink.

9
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   Tiende halte
  
         De Sprink

      Opdracht 18

     Zoek het naambord van   
     deze kapel en schrijf de   
     naam op.

  Opdracht 19

  Tel de eikenbomen die              
  direct rond de vijver staan.

  Volg nu de route naar het einde van je ontdekkingstocht.
  Ga met de rugzijde voor de kapel staan. Neem de straat tegen  
  over jou, de Reppelerweg. Zo ga je terug naar het startpunt.

 
  Vul hier het aantal bomen in.       
  Met letters, vb. 1 = één

10
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          met je

   1      2      3      4      5      6   7      8      9    10     11    12  13

  14    15    16  17    18    19   20   21    22

                                Oplossing invullen!
Als je alle opdrachten hebt opgelost, vul je hier alle letters in die bij 
de opdrachten in het groene vakje staan met het bijhorende 
nummer! En ontdek wat de rebus zegt!  

11
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Notities 
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2019 (3de druk) -  Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze gids is met de grootste zorg samengesteld.  Aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van deelname of ten aanzien van eventuele fouten en onvolkomenheden 
wordt door de uitgever niet aanvaard!

De wandelroute begint en eindigt aan de kerk van Bocholt.

Kinderen steeds onder begeleiding  van volwassenen!
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