
Een flinke portie zin en je smartphone: meer heb je niet nodig om met je gezin of bubbel op zoek te gaan 

naar de paashaas. Tijdens een wandeling passeer je zeven borden met een QR-code. Scan je zo’n code, 

dan hoor je een deel van het luisterverhaal en een opdracht. Op het ein-

de van de wandeling heb je het hele verhaal gehoord. 

Er zijn twee verschillende verhalen: eentje voor min 8-jarigen, en eentje 

voor plus 8-jarigen. Beide werden ingesproken door acteur en muzikant 

Pieter Embrechts.  

“De paashaas is verdwenen” is een toffe wandeling in Oostakker. 

Met een smartphone in de hand ga je op stap voor een tocht 

 doorheen Oostakker van 4.9 km ! 

Op het traject vind je ook een aantal paaseieren met QR-codes. Die brengen jou bij een 

leuke opdracht, raadsel, tekening of mopje…  

Kortom, voldoende argumenten om op stap te gaan voor deze knotsgekke zoektocht ! 

KWB OOSTAKKER 

Gelieve volgende richtlijnen na te leven… 

- Wandel in je bubbel! Hou je aan de huidige regels van de overheid! 

- Hou voldoende afstand van andere bubbels op de tocht. 

- Je wandelt op eigen verantwoordelijkheid. 

- Kwb is op geen enkel moment verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

- Start bij het eerste bord aan het startpunt thv. het kerkhof in de Bredestraat. Scan daar de QR code. Je kan van 

daaruit de route downloaden.  

MEER INFO of bij problemen: KWB Oostakker 

Ivan Roete; 0494/33.04.48, koen@kwboostakker.be 

Deelnemen kan van 29/03/2021 tot 02/05/2021 

mailto:koen@kwboostakker.be


Routebeschrijving 

Startpunt aan de parking van het kerkhof in de Bredestraat met verhaal nr. 1 

De Bredestraat oversteken en iets verder de Ooistraat instappen.   Na ongeveer 100 m rechts afslaan op het graspad. Het gras-

pad volgen tot wanneer je in ‘Molzelebilk’ komt. Hier slaan we linksaf.  Ter hoogte van huisnr. 12 vind je verhaal nr. 2.  .   

Eerstvolgende straat rechts afslaan in ‘Grasland”. 

Einde straat slaan we linksaf in de ‘Molzelestraat’.  Eerstvolgende straat rechtsaf in de ‘Jozef Paelinckstraat’. Ter hoogte van 

huisnr. 39 vind je verhaal nr. 3.   We wandelen verder tot einde van de straat en slaan rechtsaf in ‘Wittewalle’.  Einde van de 

straat slaan we rechtsaf naar de ‘Bredestraat’’.  In de Bredestraat gaan we naar rechts en iets verder slaan we links af in de 

‘Mostwegel’.   Ter hoogte van huisnummer 10 vind je verhaal nr. 4.  Op einde van de mostwegel slaan we rechtsaf in de 

‘Moststraat’.  We volgen de Moststraat en ter hoogte van huisnummer 22A vinden we verhaal nr. 5. 

We wandelen verder in de Moststraat tot we linksaf slaan in ‘Schoonakker’.  Op eerste kruispunt in ‘Schoonakker’ slaan we 

linksaf.  Deze straat is eveneens ‘Schoonakker’.  We wandelen verder tot het einde van de straat en gaan dan rechtsaf over de 

speelweide.  We volgen het pad over de speelweides en gaan in de richting van de Sint-Laurentiuslaan. Onderweg passeren we 

verhaal nr. 6 

Op het einde van de graspaden (waarbij we onderweg een paar speelpleintjes overstaken) komen we uiteindelijk in de Sint-

Laurentiuslaan.  Hier slaan we linksaf en steken de straat over bij het eerstvolgende zebrapad.  We gaan verder in ‘Wulverdam’.  

We wandelen door ‘Wulverdam’ en slaan ter hoogte van de weide linksaf op het fiets/wandelpad , richting Wolfputstraat. 

Op het einde van het pad komen we in de ‘Wolfputstraat’ en slaan rechtsaf.  We volgen het voetpad tot we rechts afslaan in de 

‘Jozef Cardijnlaan’.  We nemen de eerstvolgende straat links naar de ‘Edmond Ronsestraat’.  Ter hoogte van huisnummer  122 

vinden we verhaal nr. 7. 

We wandelen verder in de Edmond Ronsestraat en slaan iets verder links af op  het smalle wandelpad tussen de huizen.  We 

wandelen over de speelweide en komen terug in de Edmond Ronsestraat.  Hier slaan we terug linksaf en nemen iets verder 

rechts  terug een smal wandelpad.  Dit brengt ons langs het wandelparkje van de Sint-Laurentiuslaan. We blijven het pad echter 

volgen zodat we in de ‘Gentstraat’ uitkomen.  Hier slaan we rechts af om vervolgens via het dorp en de Bredestraat terug te 

wandelen naar ons vertrekpunt.  

VEEL LUISTER– en WANDELPLEZIER 

Bedankt voor uw deelname en hopelijk tot een volgende activiteit ! 


