In deze gekke tijd wordt er steeds meer gewandeld. Maar misschien vind je wandelen niet zo
leuk, hoe kunnen we dit dan leuker maken? Dat was de gedachte van Wout van Restaurant Bij
Wout.
Kinderen met de papa’s en mama’s lekker op pad sturen met een leuke foto speurtocht!
En niet alleen de foto’s vinden, maar ook daar vragen bij beantwoorden.
Zo zijn een paar werknemers van Bij Wout op pad gegaan en hebben een korte en een lange
foto speurtocht voor jullie gemaakt. Leuk om met je broertje en/of zusje, papa en mama te
lopen en zoeken naar de plekken waar de foto’s zijn gemaakt. En als je denkt dat het een
beetje moeilijk wordt, vraag papa of mama dat ze ook goed meezoeken.
Heel veel succes met de speurtocht en natuurlijk veel plezier bij de wandeling
Groetjes van Team Bij Wout

Oh, en vergeet niet om iets lekkers voor onderweg mee te nemen!!

De lange foto speurtocht (6 km)
We starten op het plein

Zoek de volgende foto:

Vraag 1.
In welk jaar is dit gebouw gebouwd?
……………………………........................................

Herken je de volgende foto? Loop hiernaartoe.
Wat missen we het om voor jullie te koken en drankjes voor jullie te maken!!
Heb je hier wel eens gegeten of gedronken? Zo ja, wat vond je het allerlekkerste wat je
hier hebt gehad??
Kijk onder de foto voor de volgende vraag.

Vraag 2.
Welk biermerk staat er op de parasols?
…………………………….............................................

We gaan weer verder met de speurtocht. Denk je de foto ter herkennen?

Vraag 3
Wat is het eerste huisnummer dat je
tegenkomt in dit paadje?
………………………………………………….

Heb je het antwoord gevonden? Waar zou
toch de volgende foto van zijn?

Vraag 4
Wat kun je hierbinnen eigenlijk doen?
………………………………………………...

En we gaan weer door.
Vind je het tot nu toe moeilijk of
makkelijk?
Zoek naar het antwoord van de
volgende vraag. Let op, de foto is een
instinker

Vraag 5
Wat staat er in de tuin van
nummer 18/20?
…………………………………….......

Herkennen jullie de volgende foto??

Vraag 6
Hoe ver is het vanaf hier naar
Heukelom?
………………………………………………

Wat een mooi plekje is dit hé? Ben je hier al wel eens vaker geweest? Misschien om te
wandelen of in de winter om te schaatsen?
Geniet even van het uitzicht en vervolg daarna je speurtocht.
Weet je waar de volgende foto te vinden is? Kijk goed wat er aan de muur hangt.

Vraag 7
Wat kun je nog meer in deze tuin doen?
…………………………………………………………………

We lopen weer een klein stukje door. Herken je dit bord? Loop hiernaartoe en
beantwoord de volgende vraag.

Vraag 8
Hoeveel paaltjes staan er aan
de linkerkant in dit paadje?
…………………………………….

De volgende foto is denk ik voor iedereen
herkenbaar!! Loop naar de plek toe.

Zo zag de molen er vroeger uit. Deze foto is
gemaakt in 1900. Dat is 120 jaar geleden!!

En zo ziet de molen er nu uit, in 2020.
Blijft een prachtig plaatje
Maar weten jullie eigenlijk wat een
molen vroeger deed?
Ben je wel eens in deze molen geweest
om te kijken?

Vraag 9
Hoe hard mag je hier eigenlijk
rijden?
…………………………………………

Wat gaat het snel, je bent al bijna op de helft!
Er ligt een leuk speeltuintje bij de molen. Neem lekker even een
verdiende pauze en vervolg je zoektocht als je zo ver bent

Ben je er weer klaar voor? Er zijn nog een aantal foto’s die gevonden moeten
worden. Succes!
Kun je de volgende vraag
beantwoorden?
Vraag 10
Welk getal staat er op de eerste
lantaarnpaal die je in deze straat
tegen komt?
………………………………………

Is het nu alweer tijd voor een
pauze??

Vol de aanwijzing op het bordje.
Zoek weer verder naar de volgende
locatie.

Op dit voetbalveldje hebben
veel medewerkers van Bij
Wout gespeeld en geravot toen
ze klein waren.
Er moesten regelmatig ballen
uit de heg gehaald worden.
Maar weet jij het antwoord op
de volgende vraag?
Vraag 11
Hoeveel poorten zitten er
eigenlijk in die lange heg?

We lopen een stukje verder. Let op dat je op de stoep blijft lopen. Net zo veilig

Herken jij deze ‘heg’?

Deze heg staat in een lange straat. Kun jij vinden hoe deze straat heet? Beantwoord daarna de
volgende vraag.

Vraag 12
Welk dier zit er in de naam van deze straat?
…………………………………………………….
We blijven nog even in dezelfde straat.
Loop weer verder.
Herken je deze plek?
Hier heeft ooit iets anders gestaan,
voordat er huizen zijn gebouwd.

Vraag 13
Wat heeft hier vroeger gestaan en
hoe heette dat toen?
…………………………………………
…………………………………………

We lopen verder richting de Rootven. Herken jij dit beeldje?
Vind dit beeldje en beantwoord de volgende vraag erbij.

Vraag 14
Welke carnavalsvereniging heeft
Dit beeldje laten plaatsen?
………………………………
………………………………
………………………………

We lopen weer verder naar, denken wij,
een heel herkenbare plek. Welke
Moergestelnaar kent deze plek nou niet??
Denk je de volgende plek te kunnen
vinden??

Vraag 15
Hoeveel kost een KLEIN frietje
speciaal + frikadel speciaal bij deze
cafetaria?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

De volgende vraag is niet al te moeilijk te beantwoorden. En ook niet zo ver weg. Neem
eventueel de tijd om hier een lekker drankje of hapje te pakken. Vervolg de speurtocht
wanneer je zo ver bent.

Loop naar de volgende locatie op de foto.

Deze plek was niet zo moeilijk te
vinden toch?
Dan zul je vast ook wel de
volgende vraag weten.

Vraag 16
Waar staat dit bedrijf
bekend om?
……………………………..
……………………………..

En we lopen weer een stukje verder.
Loop naar dit beeld.

Moergestel is ligt op vele fietsroutes. Er
zijn dus verschillende knooppunten voor
fietsers in het dorp te vinden.

Vraag 17
Op welk knooppunt staat dit beeld?
…………………………………….

Heb je de vraag kunnen beantwoorden?
Mocht je even uit willen rusten, hier kan
het. Zoek een bankje op en vervolg de
foto zoektocht wanneer je er weer klaar
voor bent.
Bekijk alvast de volgende foto en loop er
naar toe als je het herkent.

Veel (grote) bedrijven zijn gevestigigd in
Moergestel. Zo hebben we een groot
industrieterrein bij de snelweg liggen en
dicht bij de sportvelden.
Kun jij dit bord vinden?
Als je het gevonden hebt, beantwoord dan
de volgende vraag

Vraag 18
Op welk huisnummer is het
bouwbedrijf Daemen gevestigd?
…………………………………………...

We lopen weer een stukje verder.
Let goed op, loop wel op de stoep.
Op deze weg rijden ze vaak toch
net iets te hard. Herken je dit
speeltuintje?

Vraag 19
Hoe het het hof waar dit
speeltuintje ligt?
……………………………………
……………………………………

Loop de straat uit, of pak een korte weg door een paadje en loop naar de volgende locatie.
Je komt langs je eigen school. Herken je de foto?

Jouw basisschool ligt
tegen Park Stanislaus
aan. Maar kun jij de
volgende vraag
beantwoorden die bij
deze foto hoort?

Vraag 20
Hoe heet het oude
klooster tegenover
Park Stanislaus?
……………………..
……………………..
……………………..

Herkende je dit gebouw? Hier kom je
misschien ook niet zo vaak langs.
Het is wel een prachtig klooster, niet??
Je bent al bijna aan het einde van de
speurtocht. Nog even doorzetten.
Dit beeldje staat bij iemand in de voortuin.
Heb je dit ooit gezien? Er staan er 2 in de
voortuin.

Vraag 21
Welk cijfer staat er op de lantaarnpaal
die voor dit huis staat?
………………………………………………

Kon je het cijfer vinden? Het was misschien een beetje moeilijk te lezen, maar het is vast
gelukt.
We gaan alweer naar de laatste locatie toe. Op deze locatie kun je wat geschiedinis terug
vinden. Weet je al waar je naar toe moet? Misschien is de foto niet meteen herkenbaar, maar
kijk goed wat er op staat geschreven. Misschien weet je dan waar je naar toe moet.

Heb je de locatie gevonden? Beantwoord dan de volgende vraag

Vraag 22
Op welke datum is Moergestel bevrijd van het Duitse leger?
………………………………………………………………………………..

Blijf even op deze locatie en leest de bordjes die bij het standbeeld van Generaal Barber staan.
Generaal Colin Muir Barber heeft met zijn Schotse 15e divisie ons mooie dorpje bevrijd in de
Tweede Wereldoorlog.
Moergestel heeft de oorlog gelukkig iets korter meegemaakt dan andere delen van Nederland.
Belangrijk is dat we deze dag altijd blijven herdenken. Door deze mannen kennen we weer
vrijheid!

We lopen het laatste stukje naar de kerk. Hier is de speurtocht begonnen en eindigen we ook.
Het was een behoorlijke tocht, met veel foto’s en vragen. Hopelijk heb je alle locaties waar de
foto’s zijn gemaakt, kunnen vinden. En heb je alle vragen kunnen beantwoorden. We hebben
het je niet te moeilijk gemaakt, maar ook niet al te makkelijk.
Dankjewel voor het meedoen aan deze lange foto speurtocht. Hopelijk heb je het leuk gehad?
Team Bij Wout vond het leuk om voor jullie deze tocht uit te zetten. Zo heb je op een leuke
manier een lekker stukje gewandeld.
En misschien ben je zelfs op plekken geweest die je niet zo goed kende. En heb je ook weer
een beetje geleerd over Moergestel zelf.

Restaurant Bij Wout bedankt je voor het meedoen aan de foto zoektocht.
Hopelijk kunnen we jullie weer snel verwelkomen in ons Restaurant voor
een hapje en/of drankje.
Wil je kans maken op leuke prijzen? Vul dan de antwoorden in op het volgende
blad en doe deze in de brievenbus bij het restaurant. Aan de rechterkant van
de schutting.

Antwoordblad lange route 6 km
Scheur dit blad er af en gooi hem in de bus
Naam:___________________________
Telefoonnummer:__________________
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