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Info & prijzen:  

www.wandelzoektochtkempen.tk 

Te wandelen tot 31 oktober 2019 

€2 per ingediend formulier 



Hoe gaat dit in z’n werk? 

De Wandelzoektocht is ongeveer 6 km en is een pittige kuitenbijter. Indien er kleine avonturiers 

meegaan kunnen ze best al gewend zijn aan enkele kilometertjes in de benen. (Voor kinderen kan 

je de schatkaart downloaden als extra. Ze kunnen hier 1 kado uitkiezen.) De route is niet geschikt 

voor buggy of rolstoelgebruikers. Onderweg kom je géén drankgelegenheid tegen. Een 

versnapering of drankje voor onderweg is dan ook zeker aan te raden, net zoals een petje bij warm 

weer. De wandeling loopt door een natuurgebied en heeft zeker enkele mooie plekjes voor jullie in 

petto waar je even de benen kan laten rusten. 

Zorg dat je stevige stappers aan hebt. Respecteer de omgeving en rust, laat geen rommel achter 

en betreed geen verboden paden. 

Op je formulier vind je 16 foto’s. Zet deze in de juiste volgorde. De eerste die je herkent zet je op 

de eerste plaats, de tweede op de tweede plaats enz. 

Je hoeft niet alle foto’s juist te hebben om een prijs te kunnen winnen: we loten ook enkele prijzen 

uit alle ingediende formulieren. Als je een foto (die gemaakt is tijdens de wandeling) plaatst op 

onze facebookpagina maak je kans op de fotoprijs! Je kan jezelf gratis lid maken van de 

facebookpagina wandelzoektocht kempen. Zo blijf je op de hoogte van de meest recente info en 

de prijsuitreiking. Ook op de website www.wandelzoektochtkempen.tk vind je alle winnaars terug. 

Op onderstaande data raden we je af om de Wandelzoektocht te doen wegens 

parkeermoeilijkheden of afsluiten van wegen: 

25 juni 2019 (Bengelpop) – 20 & 21 juli 2019 (Strandvolleybaltornooi) – 10 t.e.m. 18 augustus 2019 

(Internationale Motorcross) - 27 t.e.m. 29 september 2018 (Fiesta Mundial). Voor je gaat 

wandelen kan je checken op de website van de gemeente Balen of de Keiheuvel of er speciale 

gebeurtenissen plaats vinden op het Recreatiedomein Keiheuvel. 

Speeltuin De Keiheuvel is zeker een aanrader om na de Wandelzoektocht met kinderen te 

bezoeken. De speeltuin en de kinderboerderij zijn gratis. Go-carts, trampolines, mini-golf en het 

vernieuwde zwembad met glijbaan zijn betalend. Het zwembad is geopend van 1/7/2019 tot 

31/8/2019. De andere voorzieningen zijn geopend volgens toeristisch seizoen. (begin april - 

september) Aansluitend bij de speeltuin is er een terras en mogelijkheid om iets te snacken.  

Je ingevulde wandelformulier breng je binnen of post je samen met €2 in een envelop te Sint-

Amandusstraat 7, 3920 Lommel-Kerkhoven. Of je mailt je gegevens en je antwoorden naar 

wandelzoektocht.kempen@hotmail.com en maakt het gepaste bedrag over op rekeningnummer  

BE37-0012-2703-3428 met vermelding van je naam. 

Neem je formulier en pen in de aanslag en je kan vertrekken!  

Veel plezier & succes! 

 



 

               

 

                 

 

                

 

                

       

                                
       

Zet de foto’s in de juiste volgorde. 

A B C D 

E F G H 

I J K L 

M N O P 



14. 

VERTREKPUNT: Sporthotel Keiheuvel (17de Esc. Licht Vliegwezenlaan 14, 2490 Balen) 

Het Sporthotel Keiheuvel ligt links, achter de minigolf, van Speeltuin Keiheuvel. Je kan parkeren op 

de parking van de speeltuin. 

1. Wanneer je voor het Sporthotel staat loop je links naast het hotel, langs de houten omheining. 

2. Volg de omheining naar rechts. 

3. Loop tot aan de open vlakte (paal wandelpunt 09) en ga links. Volg het pad. (Je loopt dadelijk links van 

het vliegveld Keiheuvel. Gelieve niet op de landingsbaan te lopen.) 

4. Bij de paal (wandelpunt 09) ga je links. 

5. Bij de waterplas ga je rechts. 

6. Ga naar links, tussen de 2 waterplassen door. 

7. Houd rechts aan. (Je loopt nu links van de waterplas.) 

8. Achter de waterplas loop je rechts en volg je het pad links. 

9. Bij de splitsing ga je rechts. Het pad draait daarna naar links. 

10. Rechtdoor tot paal wandelknooppunt 09. Hierna nog steeds rechtdoor, richting groene omheining. 

11. Bij de paal (ruiterpad 86) nog steeds rechtdoor, tot voorbij de groene omheining. 

12. Volg het pad de heuvel af. 

13. Steek over en neem het pad het dichtsbij het einde van de landingsbaan. (na de omheining) 

14. Op de X-kruising volg je het pad links rechtdoor. (zie tekening hiernaast) 

15. Bij de T-splitsing ga je links. 

16. Na de paal met knooppunt 02 neem je het pad rechts. 

17. Volg het pad rechtdoor tot de open vlakte. 

18. Ga links. 

19. Volg het pad. Bij de Y-splitsing rechts aanhouden. 

20. Bij het kruispunt rechtdoor. 

21. 2e pad rechts, richting gele heuvels. 

22. Rechtdoor de heuvel op (paal wandelpunt 07) en links gaan. 

23. Na de camping heb je op een gegeven moment achter de omheining aan je rechterkant een groot 

wit gebouw. Loop nu tot het einde van deze omheining (met betonnen palen) en neem het pad rechts. 

24. Waar de haag op het einde naar rechts gaat, ga jij links. 

25. Volg het rechtse pad tot aan de verharde weg. 

26. Op de rotonde ga je naar rechts. 

27. Aan het einde van deze weg ligt het eind/vertrekpunt. Op dit laatste stuk zijn geen foto’s meer te 

vinden. Wie zin heeft kan aan de linkerkant de heuvels van het Domein Keiheuvel ontdekken en 

aan de rechterkant de gratis Speeltuin Keiheuvel. 



Antwoordstrook 
 

Naam: .................................................................................................................................... 
 
Emailadres: ............................................................................................................................ 
 
Gsm nr : ........... /......................................... 
 
Volgorde van de foto’s :  

                                

 

Schiftingsvragen: 

1. Hoelang deed ik er volgens mijn stopwatch over om de route van de  wandelzoektocht uit te 

stippelen?    ....... u ....... min ....... sec 

2. Hoeveel Kcal verbruikte ik volgens mijn stappenteller tijdens het uitstippelen?   .......... Kcal 

 

Elke deelname kost €2. Doe het formulier en het gepaste bedrag in een envelop en breng binnen of 

post naar: Sint-Amandusstraat 7, 3920 Lommel Kerkhoven. Of mail je gegevens en je antwoorden 

naar wandelzoektocht.kempen@hotmail.com en maakt het gepaste bedrag over op 

rekeningnummer  BE37-0012-2703-3428 met vermelding van je naam. 

Deelnemen kan tot 31 oktober 2019.  

Antwoordstrook 
 

Naam: .................................................................................................................................... 
 
Emailadres: ............................................................................................................................ 
 
Gsm nr : ........... /......................................... 
 
Volgorde van de foto’s :  

                                

 

Schiftingsvragen: 

3. Hoelang deed ik er volgens mijn stopwatch over om de route van de  wandelzoektocht uit te 

stippelen?    ....... u ....... min ....... sec 

4. Hoeveel Kcal verbruikte ik volgens mijn stappenteller tijdens het uitstippelen?   .......... Kcal 

 

Elke deelname kost €2. Doe het formulier en het gepaste bedrag in een envelop en breng binnen of 

post naar: Sint-Amandusstraat 7, 3920 Lommel Kerkhoven. Of mail je gegevens en je antwoorden 

naar wandelzoektocht.kempen@hotmail.com en maakt het gepaste bedrag over op 

rekeningnummer  BE37-0012-2703-3428 met vermelding van je naam. 

Deelnemen kan tot 31 oktober 2019.  


