
Familiefotozoektocht 

GO! scholen
Willebroek



Vanaf het eerste weekend van de kerstvakantie (tot na de krokusvakantie) kan je een originele fotozoektocht 
doorheen de gemeente Willebroek volgen. Je passeert alle GO! scholen, ontdekt weetjes over de gemeente en je 
kan onderweg verschillende doe-opdrachten uitvoeren. 

De VGO, de vrienden van het GO! onderwijs in Willebroek, en 
de Willebroekse GO! scholen baseerden hun fotozoektocht op de 
‘hop on hop off bus tours’ in de grote steden. Je kan bij elke tour 
instappen op verschillende plaatsen in de gemeente.

Er is een grote tour van 10 km doorheen het centrum van 
Willebroek (A), een tour van 5 km in Blaasveld (B) en een kortere 
tour van 2 km (C) door Tisselt. Tijdens de wandeling passeer je 
alle GO! scholen van Willebroek (GO! scholengroep Rivierenland) 
en leer je deze beter kennen. De tocht is voor jong en oud en er 
zitten ook leuke doe-opdrachten in.

Zoeken, wandelen, geld inzamelen 
en schermen voor gelijke kansen

Je kan de zoektocht gratis downloaden op de verschillende 
sites van de GO! scholen. Sympathisanten - die uit dank voor dit 
initiatief - de scholen graag sponsoren, kunnen terecht op de 
website www.schermenvoorgelijkekansen.be. Op deze pagina 
kan je de GO! scholen in Willebroek terugvinden en hen met 
een kleine bijdrage financieel steunen. Met alle ingezamelde 
bedragen, investeren de scholen in extra ICT-middelen die de 
Willebroekse jongeren ten goede komen. Dankzij dit financiële 
duwtje maken alle kinderen de digitale sprong.

‘Schermen voor gelijke kansen’ is de eerste campagne van de 
GO! foundation waarbij scholen een pagina kunnen aanmaken op 
een platform en zo op een laagdrempelige manier geld kunnen 
inzamelen. Zorgen dat élk kind voldoende ICT-middelen heeft, is 
belangrijk. Het is immers onze toekomst.
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Familiefotozoektocht in WILLEBROEK



Vragen of opmerkingen?
Hiervoor kan je terecht bij de 
bedenkers van de zoektocht:

Jani Verheyden en 
Inge Van de Venne

communicatie@rvl.be

Vond je de zoektocht 
een mooi initiatief?
Dan kan je onze kinderen en jongeren bedanken.

1. Surf naar  
www.schermenvoorgelijkekansen.be

2. Zoek bij ‘projecten’ 
jouw favoriete GO! school 
in Willebroek 

3. Steun de digitale actie 

Met de campagne ‘Schermen 
voor gelijke kansen’ wil de GO! 
foundation fondsen werven 
om alle kinderen gelijke digitale 
kansen te bieden. 
Alle ingezamelde bedragen gaan 
naar de digitale projecten van 
de scholen die de leerlingen 
rechtstreeks ten goede komen.

Dank
voor jouw investering 

in de toekomst. 
De kinderen van vandaag, 
zijn onze digitale wereld 

van morgen. 

Tips?!
Ontwerp = november 2020
Deze zoektocht werd in november 2020 ontworpen. 
Indien er ondertussen dingen wijzigden (borden verwijderd, 
verkeerssituaties geherorganiseerd, ...) alvast onze excuses.

Coronaproof
Houd tijdens de tocht rekening met de coronaregels:  
mondmaskers, afstand houden, ...

Veiligheid voor alles
Wees voorzichtig in het verkeer en houd je aan verkeersregels. 

Wie schrijft die blijft
Neem tijdens je tocht pen en papier mee, zodat je de antwoorden  
kan noteren en de opdrachten kan tekenen.

Lief voor alles en iedereen
Wanneer je de doe-opdrachten online deelt, wees dan beleefd en respectvol.
We tolereren geen haatdragende boodschappen. 

Zeg ‘goeiendag’
Als je tijdens de tocht iemand tegenkomt,
lach of knipoog eens. 
Samen maken we de wereld iets mooier. 

Delen
Deel de foto’s van jouw reis door Willebroek 
op de sociale media. Toon de wereld 
hoe plezant de zoektocht is. 

#GOedzoekeninwillebroek



1. Welk nummer bel je in geval van een noodgeval aan de brug van Willebroek?

Zoek op YouTube het liedje ‘De brug van Willebroek’ 
van Wannes Van de Velde en doe een dansje.

Deel een filmpje op de sociale media met
 #GOedzoekeninwillebroek

2. Hoe heette het café dat hier vroeger was?

Aan het volgende zebrapad steek je de straat over.

3. Welke dienstverlening 
was hier vroeger gevestigd?

Wandel verder 
richting watertoren.

4. Wat is het tarief om een hele dag in Willebroek te parkeren?

Wandel verder.

5. Welke naam kom je tegen die je doet denken aan een voertuig én kinderspeelgoed?

Je wandelt verder 
tot het einde van de straat. 

Je steekt over 
richting een kapsalon.

BRUG: Dokter Persoonslaan 

Teken jouw 
favoriete kapsel.

Route A



Je wandelt verder 
tot het einde van de straat. 

Je steekt over 
richting een kapsalon.

Steek opnieuw de straat over aan de lichten.

6. Wanneer mag je aan deze garage parkeren?

Wandel verder richting watertoren.

7. Wanneer werd de watertoren gebouwd?

Laat de watertoren links liggen en wandel richting lichten.

8. Doorheen welke provincies loopt de Scheldelandroute?

Steek de straat over, richting park.

9. In het park staat een standbeeld. 
Hier wordt hulde gebracht. Aan wie of wat?

10. In dit park is ook 
een rustpunt aangebracht.  
Wie is deze man?

11. Je staat voor GO! basisschool ’t Pleintje. Na 6 jaar in het lager onderwijs kan je 
naar het atheneum van Willebroek gaan. Hoe heten de campussen van dit atheneum?

Laat de school links liggen en 
loop verder richting het centrum van de gemeente.

12. Waarvoor staat AED?

WATERTOREN:
Dendermondsesteenweg



Vervolg je weg.

13. Welke gemeentelijke dienst zit hier?

Aan het einde van de straat, 
sla je links af. Je loopt verder richting kerk.

                                                                              Je wil een mooi juweel kopen, steek de straat over.

Op dit plein staat nog geen standbeeld. 
Maak een menselijk standbeeld en laat iemand een foto nemen. 
Toon jouw foto aan de wereld met #GOedzoekeninwillebroek

14. Welk hemellichaam kan je op de markt ontdekken?

15. Naar welke oud-burgemeester is dit plein genoemd?

Blijf aan de rechterkant van de straat en loop verder richting kerk.

16. Welke vrolijke…. woonde ooit aan de overkant?

Vervolg je weg tot aan een klein pleintje. 

17. Hoe heet dit plein?

18. Wie schonk het standbeeld?

Ga verder richting kerk

                             
            

   19. Wat is de naam van het cultureel centrum van Willebroek?
 

20. Wanneer werd het gemeentehuis gebouwd?

Ter hoogte van het oude gemeentehuis steek je de straat over. 



21. Wanneer is de laatste lichting?

Ga verder en steek de straat over.

22. Wanneer bel je het nummer 078 35 35 88?

      Ga naar links, de Kerkstraat in. 

       

       23. Wie zit aan de overkant van het nieuwe gemeentehuis?

24. Ga verder in de Kerkstraat. Welke VZW is hier gevestigd? 

Je komt aan de GO! academie van Muziek en Woord.

Zing hier jouw favoriete liedje.

25. Welke school zit hier nog op het domein?

Wandel verder richting station. 

26. Wij steken de dichterlijke straat over. Als we rechts zouden gaan, komen we aan…

27. Aan de overkant zie je de werkhuizen van een secundaire school. Welke school?

28. Tel de driehoeken in het dak.

We lopen niet tot aan het station, ... 
maar misschien ken je een liedje dat over een station of een trein gaat. 
Zing het nu!

KERK: Kerkstraat

Station: Stationsplein



Steek over aan het zebrapad en dwars de parking.
29. Via welke app kan je hier laden?

Ga de Rode Kruisstraat in.

30. Hoe contacteer je Campus De Vaart?

Huppel de straat ten einde en ga naar links.

Je komt nu aan de hoofdingang van GO! atheneum Willebroek.

31. Tot welke scholengroep behoort deze school?

Loop de straat verder ten einde. Je komt opnieuw aan een schoolgebouw.

32. Wat is de naam van deze campus?

Ga naar rechts richting speeltuintje. Kinderen, leef jullie even uit. 

Laat het speelplein links liggen, blijf de Herman Vosstraat volgen en sla links de Gaston Fromontstaat in. 

33. Wanneer draai je 0800 91 486?

In deze straat staan een 
aantal grappige brievenbussen. 
Teken jouw droombrievenbus.

34. Welke mannen en vrouwen vond je ooit op dit plein?

Loop de Gaston Fromontstraat 
ten einde en wandel naar rechts. 

         
          35. Welke kleuterschool naderen we?



Steek de Jozef Wautersstaat over 
en kruis nogmaals de straat richting schoolpoort.

36. Wanneer was de school volgens de bordjes laatst compostschool?

Loop verder.

37. Bij welke organisatie kwam je terecht als je belde naar 03 886 56 12?

             38. Wie zorgde hier voor de camerabewaking?

Wandel de straat door.

      

      39. Naar waar rijd je met de lijn 260?

        Aan 115 ga je naar links
        tot aan het zebrapad.

Steek het zebrapad over, ga naar links en wandel richting beek.

40. Naar welke rivier is deze straat genoemd?

41. Twee organisaties wijzen je hier de weg. Dewelke? 

Volg de pijl (rechts het weggetje in).

Je bent hier achter de atletiekpiste. 
Loop zo snel mogelijk tot aan het einde van de weg.

Ga naar links, volg de bocht.

        
                      42. Wat is de toepasselijke naam van deze straat?



SPORTHAL 

43. Wat is de naam van deze sporthal?

44. Wat is regel 3 volgens het mountainbikenetwerk?
    
45. Waarvoor staat dit sterretje?

46. Hoeveel ringen telt de Olympische vlag?

Je hebt net de atletiekwedstrijd gewonnen. 
Ga trots staan als een winnaar die zijn trofee ontvangt. 
Maak een foto en deel met #GOedzoekeninwillebroek.

Loop verder.

47. Wie verzamelt ons glas?

48. Wat bouwt men hier?

Aan het einde van de straat ga je naar rechts, opnieuw de Scheldelaan in. 

Op de parking staan auto’s. Wat zou jij kiezen als nummerplaat?

49. Steek over aan een straat die verwijst naar een andere rivier. 
Welke?

Vervolg je weg.
Steek de straat over aan het zebrapad.

50. Wat laat je achter in de middelste bak?

Loop verder richting kringwinkel. Wees voorzichtig.

51. Wie kringt die …

Verzin zelf een slogan 
om je tweedehands spullen te verkopen. 



Ga naar rechts.

52. Naar welk monument verwijst deze tekening?

FORT: Brandstraat 

53. Ze zijn daar! Maar wie? Wie kwam het Fort bevrijden?

Ga naar links.

54. Welk risico nam je als je aan de poort verder ging?

Ga naar links. Volg de Avenue Werner De Backer :-).

Volg de zandweg.                                                                              

55. Wat is hier strafbaar? 

56. Wie is verantwoordelijk 
voor de aardgasleidingen?

57. Wat ligt er links achter het hek?



58. Hoeveel bunkers blijven er nog over?

Schrijf zelf een slogan tegen oorlog, voor vrede.

59. Wie zorgt voor onze veiligheid?

Ga verder door de Brandstraat. 
60. Wie sponsort die straat?

Sla rechts de Weerstanderslaan in. 

61. Wat zijn de namen van de dwarsstraten 
die je passeert?

             We slaan links de Désiré Meeslaan in. 

              Aan de kat op de brievenbus gaan we naar rechts.

 
62. We komen in een straat met de datum 
waarop Willebroek bevrijd is in de tweede wereldoorlog.
Hoe heet deze straat?

We gaan naar links, richting supermarkt.

We steken aan de winkel de straat over 
en wandelen richting de appartementsBLOKKEN
die binnenkort worden afgebroken. 

63. Hoe snel mag je hier rijden?

Je loopt rechts de Constant Broeckmeyerstraat in. 

We komen opnieuw aan een school. 
Wie wil kan hier even uitrusten en een klim wagen. 

64. GO! basisschool Tovertuin is een school voor… ?



Laat de school aan je rechterkant 
en wandel richting appartementsblokken. 

Aan het einde van het paadje ga ja naar links. 

   65. Wat ligt hier aan je rechterkant?

Wandel tot aan het kunstwerk. 
Bedenk hier een originele naam voor.

     
     
     

            Vervolg je weg richting Wipstraat. 
                         Aan het einde van de zone 30 ga je naar links.

66. Op verschillende deuren zie je affiches. Wat willen deze zeggen?

67. Wat is de naam van het lokaal dienstencentrum dat je aan de overkant passeert?

68. Welke residentie ligt er net voorbij de beek?

Wandel verder, steek de straat over aan de bakker,
ga even naar links en sla dan rechtsaf. 

69. Deze straat heeft een groene en heilige naam. Hoe heet deze straat?

Poseer naast
deze twee dames 
in het parkje. Foto! :-)

Volg de weg links en wandel richting het schooltje.

70. Welke bomen denk je hier aan te treffen? 

DE BLOKKEN: 
Rozenstraat



71. Tot wat daagt GO! kleuterschool ’t Lindeke kleuters en ouders uit?

Laat de school links liggen.

72. Wat is volgens het GO! een VIP?

Steek over aan het zebrapad en ga naar links 
tot aan een straat waar je moet oppassen ‘dat je je niet prikt’. 
Ga deze straat in. 

        Wandel richting watertoren. 

 
      Verder in de straat, krijgt deze straat een andere naam. 

73. Wat kan je hier in de herfst rapen? 

Ga voor de watertoren naar rechts en vervolg dan je weg richting Tisselt.

74. Welke kapitein kom je hier tegen?

Ga via het zebrapad naar de linkerkant van de straat 
en sla links de Eendrachtstraat in. 

75. Naar welk recreatiedomein ga je?

       76. Wat moet je doen als je hier jouw auto achterlaat?

Steek de straat over en zoek warme oorden op.

77. Welke warme oorden?

Vervolg je weg richting vaart.

78. Welke club kom je onderweg tegen?



79. Welke school ligt aan de overkant van de vaart.

Vergeet geen selfie te nemen met de 
brug op de achtergrond.
Deel de foto op de sociale media met 
#GOedzoekeninwillebroek

Wandel terug naar de brug.

80. Hoe wordt deze brug genoemd? 

Route B 

We steken de brug over richting Blaasveld.

1. Wat is verboden op de brug?

Eens de brug over ga je naar links.

We volgen onze weg langs het water.

2. 1,5 m afstand kennen we al, maar hoe ver moeten we hier van het water blijven?

3. Op de oude fabriekssite worden appartementen gebouwd. Wat wordt de naam van de appartementsblokken?

Steek de straat over aan het Otto Intzeplein.

4. Welke fabriek stond hier ooit?

5. In welk jaar werd het hoofdgebouw gebouwd?

Loop tussen de fabriekshallen. 
Maak hier op een veilige manier mooie foto’s.  
Wat zou hier volgens jou moeten komen? 
Laat het ons weten met #GOedzoekeninwillebroek 



Sla rechts de Industriestraat in en loop deze ten einde. 

6. Wat moet je doen als je met je auto voor de brug staat. 

Steek de Mechelsesteenweg veilig over en ga de ‘zuinige’ straat in.

7. Hoe heet deze straat?

Volg de weg richting speelplein.

8. Wat is regel 4 volgens de gemeente Willebroek?

9. Voorbij het speelplein wordt druk gebouwd.  
Wat wordt er concreet gebouwd?

10. Wie is de initiatiefnemer?

Surf naar www.himo.be 
en ontdek hoe de toekomst 
op deze plek er zal uitzien!

Keer op je stappen terug en loop richting vaart,
langs een straatje waar het goed leven is.

11. Hoe heet deze straat?

Ga op het einde naar links en loop verder langs het water. 

Voor het privédomein ga je opnieuw naar links. 

12. Welke organisatie is gevestigd in deze oude kerk?

Ga terug naar de Molenstraat.

      
    

                  13. Op de hoek van welke straat staat deze leeuw?

Sla ter hoogte van de broodautomaat de Molenweg in.



14. Hoeveel kost een lang wit brood?

15. Hoeveel garages passeer je aan je rechterkant?

Steek voorbij de garages de straat over en wandel het park in.

16. Hoe heet dit park?

17. Welk vervoersmiddel mag hier niet in?

Wandel voorbij de vijver richting het kunstwerk.
Bedenk een originele naam voor dit kleurrijke werk.

Loop verder langs de houten stapstenen.

18. Hoeveel zijn het er?

Duik aan de overkant de jungle in

Maak tijd om hier even te spelen en de aap uit te hangen.

Wandel verder richting straat (Mechelsesteenweg).

Ga naar links tot aan het zebrapad. 

19. Welke buslijn brengt je tot in Mechelen?

20. Aan wie wordt hier hulde gebracht (functie).



Steek het zebrapad over richting kerk.

Voor de kerk ga je naar rechts.

21. Hoe heet het toeristische pad dat je volgt?

Volg dit pad, sla links af en loop een rondje rond de kerk.

22. In welke gemeente zit het Vlaamse inzamelpunt textiel?

23. Wie is dit kleine mannetje?

24. Wie schonk dit beeld 
aan Blaasveld?

Zet je wandeling rond de kerk verder. 

25. Naar wie is het plein voor de kerk genoemd? Tip, zie eerdere vraag.

Steek daarna de straat over en vervolg je weg richting Willebroek centrum.

26. Wat was de voornaam van de Kanunnik van het kleine straatje dat je passeert?

27. Met welk gemoed wandel je voorbij 107?

28. Welke toeristische autoroute kan je hier volgen?

29. Hoe heet het kasteel aan de overkant?

30. Welk jaartal staat er boven huisnummer 92?



31. Hoe oud werd Louis De Naeyer?

Op deze plek komen veel nieuwe huizen.
Teken zelf het huis van je dromen.

32. Hoe heet het plein dat in het midden van de nieuwe woonwijk zal liggen?

Het is de eerste vrouw die in Willebroek een straat/plein krijgt.
Wie zou jij een straatbord geven?

33. In welke straat krijg je meer info over de nieuwbouwappartementen?

34. Hoe heet de beheerder van het zeekanaal en de brug?

Voor ROUTE C moet je 3 kilometer verder, richting Tisselt gaan.
De tocht daar is iets korter. 
Start route C = Blaasveldstraat in Tisselt



1. We staan aan een lagere school. Welk soort school is dit? 

Ga het weggetje in dat loopt langs de school.

2. Waarom moet deze weg worden vrijgehouden? 

Je ontdekt de toffe kleuterspeeltuin van de school.

Hoe ziet jouw favoriete speeltuig eruit? 
Vertel het aan de anderen.

Loop langs het weiland richting het kerkhof. 

Stel dat we een bord zouden 
mogen plaatsen op het weiland. 
Welke slogan zou je hier dan plaatsen? 

3. We staan op het kerkhof. Wat zegt men in artikel 78?

4. Welke oud-gemeenteontvanger ligt hier begraven?

 

5. Met wie was de burgemeester 
die hier begraven ligt getrouwd?

6. Wanneer is hij gestorven?

7. Wat is er speciaal aan zijn overlijden?

Verlaat het kerkhof en ga de Kerkhoflaan in. 

8. Hoeveel zonnepanelen zie je op de daken van de huizen met onpare nummers?

9. Bij wie kom je terecht als je 015 33 44 22 belt?

SCHOOL: Blaasveldstraat 

Route C



10. Welke Rivierenland route volg je hier?

Ga op het einde van de straat naar links.

    11. Wie mag hier parkeren?

Steek over aan het bankkkantoor. 

12. Hoe heet de halte 305804?

13. Welk dier ontsnapt er uit de tuin op de hoek van de Overloopstraat? 

Sla de Overloopstraat in. 

14. Welk huisnummer heeft het huis met de groene deur?

15. Wat is de naam van de hoeve die je passeert?

16. Welke kleur heeft het dak van nr. 54?

17. Welke zone start hier?

Ben je aan de vaart? Ga naar rechts.



      18. Wat kan je hier huren? 

19. Hoeveel trappen (niet treden) tel je aan de overkant beginnende voorbij het bord met 20 000?

20. Hoe heet het bedrijf met nr 7?

21. Welke huisnummers willen wél reclame?

22. Wie plaatste het hekwerk?

23. In welke hand houdt het dametje een bloem vast?

24. Wie staat er in voor het onderhoud van het historische landhuis dat je passeert?

Steek aan het zebrapad over, richting brug. 

25. Hoe heet deze brug?

26. Wanneer werd De Vaart (Zeekanaal Brussel-Schelde) gegraven?

27. Waar vind je het toeristisch informatiekantoor van Willebroek?



De waterwegen geven je zuurstof. 
Verzin zelf een slogan!

Deel hem via 
#GOedzoekeninwillebroek 

28. Welk nachtdier zit er op de kerktoren? 

Steek aan het zebrapad opnieuw over. 

29. Waarom is er brandgevaar?

Wandel terug richting kerk. Laat de kerk rechts liggen. 

30. Welk spel kom je onderweg tegen? 

Je doorliep alle tours?
Ben je benieuwd naar de antwoorden? 

Kijk snel op de volgende pagina!



Antwoorden

Route A: Willebroek

1. 078 055 440
2. Den Dave
3. Bpost
4. 25 euro
5. Trotinette
6. Verboden parkeren van 8u tot 18u
7. 1950
8. Provincie Antwerpen & Provincie Oost-Vlaanderen
9. Arbeid
10. Koning Albert I
11. Campus De Vaart & Campus Vaartland
12. Automated External Defibrillator
13. Volkshuisvesting
14. Ster
15. Louis De Naeyer 
16. Frans De Laet
17. De Waag
18. Lions Klein-Brabant
19. De Ster
20. 1930
21. 10
22. Bij problemen met de toevoerleiding
23. Politie
24. De Meerpaal
25. GO! basisschool ’t Venneke
26. De brandweer
27. GO! atheneum Willebroek
28. 16
29. SMOOV
30. 03 860 91 21
31. GO! scholengroep Rivierenland
32. De Vaart
33. In geval van incident
34. Brandweer
35. GO! kleuterschool ’t Kawautertje
36. 2016-2017
37. SHM Werhuis - S.M. voor volkshuisvesting Willebroek
38. ASEQ
39. Nieuwenrode-Brussel
40. Schelde
41. Bloso & Provincie Antwerpen
42. Stadionlaan
43. De Schalk
44. Wees sportief en geef voorrang aan andere recreanten.
45. Fort Van Breendonk  - bezienswaardigheid
46. 5
47. IVAREM

48. Huis van de vrije tijd
49. Rupel
50. PMD
51. Wint
52. Fort van Breendonk
53. Britse bevrijders
54. Neergeschoten worden
55. Goederen aan de poort afzetten buiten de 
openingsuren. Het staat gelijk aan sluikstorten.
56. Fluxys
57. Kerkhof/begraafplaats
58. 3
59. Buurtinformatienetwerk
60. Van den Bril
61. Fortlaan & Majoor Dunloplaan &
Robert Vekemanslaan
62. 4 september
63. 30
64. Echte superhelden
65. Het wijkcomposteerpark
66. Nieuwbouwproject in ontwikkeling.
67. De Wilg
68. Schuttershof
69. Kapellenboslaan
70. Lindebomen
71. Engagement
Spelend leren
Verdraagzaamheid
Zelfstandigheid
72. Veelzijdige en interessante persoonlijkheid
73. Eikels
74. Captain Tripp
75. Piepel
76. Betalen
77. Florida
78. T.C. Duvels
79. HIMO
80. Vredesbrug



Route C: TisseltRoute B: Blaasveld
1. Stilstand
2. 2 meter
3. Kanaelzicht
4. De Naeyer
5. 1860
6. Motor afzetten
7. Spaarzaamheidsstraat
8. Houd dit speelplein proper.
9. Schoolgebouw met turnzaal,  
open leercentrum en leeromgevingen voor 
kleuters, eerste en tweede graad.
10. GO! onderwijs van de Vlaamse  
Gemeenschap
11. Welvaartstaat
12. Rode Kruis
13. Rosmolenstraat
14. 2,10 euro
15. 12
16. Kasteelpark Bel-air
17. De fiets
18. 10
19. 286
20. Burgemeesters 
21. Broekventjespad
22. Zulte
23. ‘t Broekventje
24. Familie Moeremans
25. Burgemeester
26. Arthur
27. Welgemoed
28. Scheldelandroute
29. Bel-Air
30. 1800
31. 74
32. Alida Peeters
33. Fabrieksstraat
34. Vlaamse Waterweg

1. Freinetschool
2. Brandweg 
3. Het is verboden graftekens, versierselen of 
enig aandenken te plaatsen op de asverstrooiingsweide
4.Josephus Antonius Patteet
5.Maria Francisca Reyniers, Maria Stephania Verbeken, 
Joanna Maria Van Ghyseghem
6. 1 oktober 1914
7. Gevallen als slachtoffer voor het vaderland
8. 31 + 1
9. TELENET
10. 14
11. ANA 099
12. Kapelleke
13. ram
14. 11
15. Overloopvelden
16. Groen
17. 50 
18. Pizza-oven
19. 4
20. GOODMAN
21. 1 & 3
22. Robberechts
23. Links
24. Koning Boudewijnstichting
25. Brielenbrug
26. 1550 - 1561
27. Sasplein 18 Klein-Willebroek
28. Uil
29. Er passeren tankschepen
30. BINGO!

Hopelijk vonden jullie de zoektocht leuk.
Deel zeker jullie foto’s en filmpjes 

op de sociale media en gebruik de hashtag 
#GOedzoekeninwillebroek 


