FOTOZOEKTOCHT
VOORWOORD
Lieve bezoekers
Dit idee is ontstaan in 2021 tijdens de bizarre coronacrisis. Wij,
Alina & Kayleigh, beiden 14 jaar, geboren en getogen in het mooie
groene Bolderberg liepen al een tijdje rond om samen iets te
ondernemen. De idee rijpte om een wandeltocht in te richten
waarin we jullie willen meenemen door de mooie natuur van
Bolderberg.
Dit voorstel werd voorgelegd aan de dorpsraad en na positief
onthaal kwam alles in een stroomversnelling en gingen we over
tot uitvoering.
R A de
V Ehandelsvereniging
L TRIPS AND
De dorpsraad van Bolderberg samenT met
BHV richtten dit evenement in, in samenwerking met de
Toeristische dienst van Heusden-Zolder.
Voorzitter dorpsraad Bolderberg - Ludo steemans 0475/45 44 39.

MORE

UITLEG FOTOZOEKTOCHT
In dit document staan verschillende afbeeldingen van het pad dat jullie dienen te volgen, tijdens de zoektocht
komen ook verschillende opdrachten voor, als je deze uitvoert en verstuurt naar het
e-mailadres (wandelen.bolderberg@gmail.com) maak je kans om een cadeaubon te winnen van één van de
deelnemende handelaars uit Bolderberg. De opdrachten zijn niet verplicht! Je kan ook gewoon met je gezin,
vrienden en/of anderen (uit je bubbel) de route bewandelen.
BENODIGDHEDEN

Pen en papier, fototoestel en/of GSM met fototoestel
PARKEREN
Je kan je wagen parkeren op de parking aan het voetbalplein van Bolderberg. Deze is gelegen achter de Vrije
Basisschool Bolderberg - Kluisstraat 15 - 3550 Heusden-Zolder.

MET DANK AAN
We mogen zeker niet vergeten te vermelden dat we enorm gesteund zijn geworden door de Dorpsraad
van Bolderberg, de Bolderbergse handelaarsvereniging (BHV) ; zij hebben ervoor gezorgd dat we jullie
kunnen verrassen met enkele leuke cadeaubonnen. Welke telkens verloot zullen worden, op het einde
van de maand augustus en september, onder de deelnemers. Alsook de Toeristische dienst van
Heusden-Zolder . waar je de bundel(s) met opdrachten kan uithalen tijdens de openingsuren.
Vrunstraat 6 - 3550 Heusden-Zolder - T: 011/80 80 88 - toerisme@heusden-zolder.be
(alle dagen geopend van 9u tot 12u & 13u tot 16u).

Deze fotozoektocht mag dan wel een idee van ons zijn, maar we willen toch ook even onze ouders bedanken
voor de hulp en steun die ze ons gegeven hebben tijdens de voorbereidingen van deze wandeltochten.
wandelen in bolderberg

wandelen_in_bolderberg

wandelen.bolderberg@gmail.com

www.wandeleninbolderberg.jouwweb.be
Wanneer men deelneemt gaat men automatisch akkoord met de opzet van de wandeling met fotozoektocht.
Organisator dorpsraad-BHV zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongemakken of ongevallen tijdens de
wandeling en fotozoektocht.

HIER GAAN WE!
GROTE WANDELING "DE KLUIS" EN/OF DOMEIN BOVY
Wanneer je de parking aan de Kluisstraat
15 verlaat sla je rechts af. Volg dit pad tot
het zicht wat je ziet op onderstaande
afbeelding. (Sla linksaf voor Hotel "Soete
Wey").

Zoek de boom met het insectenhuisje

Help jij het insectenhuisje terug vullen?
Raap een stokje/dennenappel of iets waar insecten
dol op zijn en vul het insectenhuisje.

BUGGYPROOF
De weg splitst hier even op; met
buggy ga langs dit pad omhoog,
Boven aangekomen nemen we
het pad naar rechts.

Ga over de losse zand rechts naar
beneden, we komen vervolgens
terug samen met de niet
buggyproof wandelaars (*).

NIET BUGGYPROOF

Ga nu verder tot aan de bank
en maak een selfie (groepsfoto).

*
Volg het linker licht hellende pad.

Vind jij deze paal met bewegwijzeringen?

Kan jij hier "haasje over" doen over
1 van de 3 paaltjes?
ga verder naar boven tot aan ...
de wensput van Bolderberg?

Ga verder over de weg bedolven onder
dennenappels en volg het pad van de pijl.

Het pad kan nog een beetje smaller ;-)

Op deze splitsing gaan we links
verder naar beneden en blijven dan
het pad rechts volgen.

Ook hier hebben we een "buggyproof"pad en een iets avontuurlijker
paadje. Kies welke jouw het beste past.

BUGGYPROOF

Beide paden komen hier terug
samen (*)

*

NIET BUGGYPROOF LANGS HET WATER

*
Beide paden komen hier terug
samen (*)

Hoe ga jij even 'rusten'?
Maak een foto en stuur het door naar ons.
Uitgerust? We gaan rechtsop verder omhoog

Op dit pad komen we verschillende stenen tegen, Zoek jij er eentje uit?

In het midden van de natuur een leuke Speelzone
> geniet ervan!!

Bijna boven ... in de verte zien jullie "De Kluis",
Kluis en kapel van O.L.V. van Loreto.

Heb jij je steen nog/al?
Leg hem bij de andere stenen aan het kruis van Jezus.
Vind jij de betekenis van het leggen van een steen? Stuur je antwoord door
naar ons.

Even bezinnen in de kapel of op het bankje in de
natuur?
Een boomstam met karakter.

Het kasteel van Terlaemen, Toch een mooi
vergezicht met enkele vijvers van
De Wijers - Land van 1001 vijvers.

En we gaan verder; de losse zand in,
geniet van de mooie purpere heide.

We dalen nog verder af

Durft hier iemand de limbo te doen? Ben je in de sfeer?
Links kan je nog een keertje herhalen ... wij kijken uit naar de foto's die
doorgestuurd worden!

Hoeveel stammetjes tel je?
(goed kijken! ;-))

Het eerste gedeelte van de
fotozoektocht zit er bijna op

Graag willen wij jullie alvast bedanken om onze fotozoektocht te doen.
Wil je kans maken op een cadeaubon van één van onze Bolderbergse
handelaars? Stuur je foto's en antwoorden door naar
wandelen.bolderberg@gmail.com en wie weet word jij één van de
gelukkige winnaars!!
Veel succes

Vond je het leuk? Laat het ons ook weten op onze website
www.wandeleninbolderberg.jouwweb.be
wandelen in bolderberg
wandelen_in_bolderberg
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Hier gaan we!
Wandeling "Bovy" vertrek parking voetbalplein Bolderberg

Steek de Kluisstraat over naar Averbodeshof en volg deze tot aan de hoofdbaan
Sint - Jobstraat en wandel richting het rondepunt.
Heb je zin om een ijsje te likken? Maak even een ommetje en ga rechts op langs
bij 't Bolleke. Smakelijk!
Je passeert nu enkele handelaars, neem een foto van hun logo en stuur ze door
naar ons.

We zetten onze tocht verder
richting domein Bovy

WELKOM OP DOMEIN BOVY
!!!Gelieve ook rekening te houden met de huidige Corona maatregelen!!!

Maak hier eenzelfde foto zoals wij
gedaan hebben.
Heb je facebook en/of Instagram?
tag #wandelenbolderberg,
#vanhtotz en
#heusdenzolderland

Wij kijken uit naar je foto's.

Komen jullie mee genieten
van de kunstwerken in het
Hazenpad?
Deze kunstwerken zijn allen
gemaakt in de Academie
beeldende kunsten
Heusden-Zolder.

Hieronder volgen enkele kunstwerken die je zal tegenkomen tijdens deze
wandeling op Bovy.
Maak een foto samen met je favoriete kunstwerk. (De foto's zijn
genummerd zoals je ze tegenkomt tijdens de wandeling).
Opgelet: raak deze beelden NIET aan!

Maak links op even een
ommetje om bij de Golem te
komen

vervolg van de fotozoektocht

Vind jij dit vogelhuisje? Maak er een foto van.

Ga verder volg de pijlen en
kijk naar wat er nog meer te
ontdekken is!

Wandelen over het water ... genieten van de rust, het gekwetter van de
eenden en andere vogels

Vind jij dit kapelletje? Maar er een foto van en
stuur het ons door.

Sla rechtsaf na de vijver

We gaan hier voor het mysterieuze
2de paadje. Als je het rustig kan
houden kan het zijn dat je een
konijn ziet voorbij huppelen.

De volgende 2 fotokaders kan je terugvinden op het ... huis. Vul in.
Doe de luikjes omhoog om de prentjes te zien.

Ga verder over het mysterieuze pad

WELKOM IN HET DIERENPARK

Hoeveel verschillende soorten dieren tel jij? Som ze op en stuur het naar ons door.

De wandeling loopt op zijn einde. Ben je nog niet moe?
Neem dan ook nog even de speeltuin mee. Heb je een hongertje? Passeer
even bij één van onze leuke brasserieen in ons mooi en gezellig
Bolderberg.
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