Wandelzoektocht OKRA regio Brussel-Halle- Vilvoorde in Oetingen
Afstand: ca 7 km. Start en aankomst: Oetingen, Kloosterstraat ter hoogte van huisnummer 20A
aan de zuil met de vermelding ‘loopomloop’ naast de petanque pleinen.
VRAAG 1: Over het volledige parcours kom je regelmatig wit-rode plakkaten tegen met een
grote hoofdletter H. Deze geven aan waar er een waterhydrant te vinden is. Hoeveel keer komt
deze specifieke letter ‘H’ voor langs het parcours? Tel geen letters die je enkel in de verte,
ruimschoots buiten het traject zelf, kan zien.
VRAAG 2: Ter hoogte van de loopzuil. De voorzitter van het plaatselijke OKRA trefpunt heeft een
weddenschap verloren en wil in een weekend alle als dusdanig vermelde looplussen en
gecombineerde lussen afleggen. Hoeveel afstand moet hij afleggen om hierin te slagen?
Deze zuil is ook het startpunt voor een looptraject van 1 km lang, waarbij om de 100 meter een
paaltje staat, zoals je zal merken onderweg. Je start dit traject via de oude tramroute richting
wandelknooppunt 238.
VRAAG 3: Een sportief OKRA lid loopt deze kilometer. Ze start om klokslag 10.00 u en haalt op
het volledige traject gemiddeld 10 km/uur. Ze heeft wel wat tegenslag. Er staat een vervelende
Westenwind, dus wind op kop, van 20 km/uur. Bovendien moet ze bij het kruisen van de
Blijkheerstraat enkele momenten halt houden voor passerend autoverkeer. En vanaf dan gaat
het ook duidelijk in stijgende lijn. Om hoe laat bereikt ze het verlossende paaltje van 1 km =
1000 m.?
-

A. voor 10.06 u
B. om 10.06 u
C. tussen 10.06 en 10.08 u
D na 10.08 u

Aan wandelknooppunt 238 kruis je de Blijkheerstraat en ga je rechtdoor, maar hou je even halt
voor volgend vraagstuk.
VRAAG 4 Het huis Blijkheerstraat nr 25 herbergde in vervlogen tijden het buurtcafé ’t Snepken.
Weet jij in welk jaar ‘t Snepken definitief de deuren sloot als café?
Wandel verder langs de oude tramroute tot op de volgende verharde baan, de Vollezelestraat en
geef je ogen goed de kost.
VRAAG 5: Welke verplaatsingswijzen staan afgebeeld op het traject van de oude tramroute
tussen de Blijkheerstraat en de Vollezelestraat?
Volg de Vollezelestraat naar rechts tot aan het kruispunt met de Bergstraat. Tip: loop rechts van
de weg en hou een goed oogje op de huisnummers aan die kant.
Neem rechts de Bergstraat tot aan de kapel op je linkerkant.
Vraag 6: Welke twee ‘groepen’ staan langs dit traject van de Bergstraat vermeld?
VRAAG 7: Hou halt aan de rechterkant van de Bergstraat tussen de huisnummers 6 en 10. Hier
zie je een oprit naar een villa of groot huis. Welk adres hebben de bewoners hiervan?

Net voorbij de kapel vind je een toegangshekje tot het wandelcircuit van Natuur en Bos door het
Steenhout bos. Dit parcours is bewegwijzerd, weliswaar in de omgekeerde richting. Met een
beetje oplettendheid vind je de goede weg wel en kom je uiteindelijk terug aan de Bergstraat ter
hoogte van het bord met de uitleg over dit mooie stukje natuur. Hou voor je het bos induikt even
halt op de zitbank aan de kapel. Meteen de eerste zitbank in rij als je de wandeling door het
Steenhout bos volgt.
Vraag 8: Hoeveel zitbanken kom je tegen van deze eerste aan de kapel tot wanneer je terug de
Bergstraat bereikt?
Met OKRA belangenbehartiging kan je ook mee ijveren voor voldoende zitbanken in jouw
gemeente.
Volg de Bergstraat naar links tot aan de hoek met de veldweg richting wandelknooppunt 238.
Vraag 9: Welke geestrijke drank staat op dit traject van de Bergstraat vermeld?
Volg de veldweg richting wandelknooppunt 238. Je komt hierdoor in de Witteweg tot aan de hoek
met de Blijkheerstraat. Op dit traject vind je het antwoord op volgende vraag.
Vraag 10: Welke instantie is gevestigd in Lubbeek?
Neem de Blijkheerstraat naar links, hou rechts aan de kapel en ga verder tot op de hoek met de
Opperstebossstraat. Een kort stukje waar je antwoorden vindt op volgende vragen.
Vraag 11: Welk nummer moet je bellen voor wisselgeld?
Vraag 12: Welke dieren hebben hier een eigen ‘hoekje’.
Dit biedt misschien ook inspiratie voor jullie OKRA creawerking.
Sla links de Opperstebosstraat in en volg die tot aan het wandelknooppunt nr 234
VRAAG 13: Op dit traject zijn sommige bewoners blijkbaar bezorgd om een correcte
postbedeling. Om de postbode ter wille te zijn hebben ze twee keer hun huisnummer
aangebracht. Om welke huisnummer(s) gaat het?
Volg vanaf wandelknooppunt 234 de richting naar wandelknooppunt 240 via een veldwegje rechts
waarmee je in de Boomgaardstraat belandt. Even verder sla je links de Kouterweg in. Hou je ogen
goed open op deze kerkwegel.
Vraag 14: Welke Vlaamse steden staan vermeld langs de Kouterweg tussen de hoek met de
Boomgaardstraat en de Turkeyestraat.
Op het einde van de Kouterweg neem je rechts de Turkeyestraat en je houdt verder rechts aan tot
op het oude Statieplein waar je het vertrekpunt aan de petanque pleinen terug bereikt. Plaats je
nog even ter hoogte van de glasbollen en laat je ogen zoeken naar straatnamen.
Vraag 15: Welke dierennamen zitten verborgen in de straatnamen die je hier kan aflezen?

Stuur je antwoorden door naar OKRA regio Brussel: brussel@okra.be – Ninoofsesteenweg 176,
1700 Dilbeek. En we sturen het verbeterd terug.
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