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Help ons! Richier is gestolen en jullie moeten onderzoeken wie dit 

gedaan heeft. Ga op pad in Dadizele en Slyps en ontdek de dader. 
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INLEIDING 
We hebben deze week ontdekt dat onze geliefde haak Richier verdwenen is. 

Hij is al enkele jaren een vaste waarde tijdens het thema op bivak of 

Frituurslag. Nu hij verdwenen is hebben we jullie hulp nodig om hem terug te 

vinden.  Gelukkig heeft de dief een papiertje achtergelaten met een 

geheimschrift op. Ga op pad met je gezin of in een groepje van max. 3 

personen en onderzoek wie Richier gestolen heeft. 

We hebben met de leiding een route uitwerkt waarin je aan de hand van tips 

en opdrachten tot de ontcijfering komt van de tekst. De route is 10 km lang 

en dus ideaal om met de jongsten te fietsen of voor de oudere afdelingen te 

wandelen. De uitwerking van de route start aan de lokalen van de Chiro, 

maar het maakt niet uit waar je vertrekt op de route. 

UITLEG 
Aan de hand van wegbeschrijving of de kaart kan je de route volgen. 

Onderweg vind je op 8 plaatsen een tip om het te ontcijferen. Die kan je op 

de kaart herkennen aan de nummers. De tips hangen bij de huizen van de 

leiding. Verder zijn er ook 3 opdrachten die je moet voltooien onderweg. Die 

kan je op de kaart herkennen aan de uitroepingstekens. Wanneer je de 

volledige route hebt afgewandeld, gefietst, geskatet,… dan zou je de 

volledige tekst kunnen ontcijferen. 

Nog eens herhalen dat de start voorzien is aan de Chiro, maar dit hoeft niet. 

Kan starten waar je wilt op de route. Veel Succes! 

AFSPRAKEN 
• Leg de route enkel af met je gezin of met max. 3 personen waarbij je 

1,5 meter afstand bewaard. 

• Hou het veilig onderweg. Blijf zoveel mogelijk op de voetpaden en 

kijk goed bij het oversteken. 

• De tips zijn zichtbaar vanop het voetpad, je hoeft geen eigendom te 

betreden. 
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GEHEIME TEKST 

nu er geen chiro is heb 

 ..........................................................................................................  

 ik eindeliJk de kans om  

 ..........................................................................................................  

richier te Derkopen op 

 ..........................................................................................................  

 de zwarte markt.  

 ..........................................................................................................  

iedereen met deze link  

 ..........................................................................................................  

kan bieden op richier:  

 ..........................................................................................................  

https://bit.ly/35eKcybz 

 ..........................................................................................................  
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ROUTEBESCHRIJVING 
➢ Je start aan de poort bij Chiro met je gezicht weg van de poort. Je vertrekt 

naar rechts richting het centrum. 

TIP 1: aan de linkerkant bij huisnummer 6 zou de eerste tip moeten 

hangen. 

➢ Sla rechtsaf bij de glasbol en loop dit straatje volledig uit. 

➢ Ga hier rechtsaf in het park van Mariënstede en volg de bocht naar links. 

➢ Sla over de petanquebanen rechtsaf richting de schommels 

OPDRACHT 1: bij het veldje naast de schommels kan je de eerste 

opdracht uitvoeren. 

➢ Loopt verder tot aan de Remi-Dewittestraat. Ga naar rechts tot aan het 

rondpunt. 

➢ Ga aan het rondpunt naar links, de Azalealaan in. Steek hier ook de straat 

over. 

➢ Ga een klein straatje in tussen huisnummer 47 en 45. 

➢ Steek het pleintje over en volg de Begonialaan tot aan de Tulpenlaan. 

➢ Sla hier rechtsaf naar de Menenstraat. 

➢ Ga ook hier rechtsaf en volg de Menenstraat tot aan het kruispunt met de 

Bakkerhoekstraat. 

TIP 2: bij huisnummer 61 net naast de Jan-Onraetstraat hangt de 

volgende tip. 

➢ Sla aan het kruispunt linksaf, de Bakkerhoekstraat in. 

TIP 3: recht tegenover de baron-Holvoetlaan hangt aan nummer 7 

ook een tip. 

➢ Neem vervolgens de eerste links. Dit is de Baron-Holvoetlaan. 

➢ Neem de eerste straat recht en dan kom je uit tot aan de Millesteenstraat. 

➢ Sla hier linksaf tot aan de volgende t-splitsing. 

➢ Volg de Kleppestraat tot aan huisnummer 95(Boetiek Pina). 
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TIP 4: onderweg in de Kleppestraat hangt aan nummer 64 ook een tip 

TIP 5: Toevallig hangt er een tip aan huisnummer 95. 

➢ Keer nu terug en sla rechtsaf de Mandellaan in. 

➢ Ga in de Mandellaan tot aan de t-splitsing en ga hier linksaf tot het einde 

van de straat. 

➢ Volg nu het straatje dat uitkomt op het Guido-Gezelleplein. 

OPDRACHT 2: op het Guido-Gezelleplein kan je de tweede opdracht 

uitvoeren. 

➢ Volg de Guido-Gezellelaan tot aan de Ledegemstraat. 

➢ Sla hier rechtsaf en steek de straat over de Waterstraat in. 

➢ Volg de Waterstraat tot aan het kruispunt met de Dadizelehoekstraat. 

Laat hiervoor één straat links liggen. 

➢ Ga de Dadizelehoekstraat in tot het einde aan de Strobomestraat. 

➢ Ga hier linksaf tot aan de Dadizeelsestraat. 

TIP 6: aan de linkerkant bij huisnummer 2A hangt de zesde tip. Kan je 

de tekst al ontcijferen of heb je de andere tips ook nodig? 

➢ Volg de Dadizeelsestraat richting Dadizele. Wandel zoveel mogelijk op het 

voetpad en fietspad. 

➢ Steek na 700m de straat over de Heulestraat in. 

➢ In de Heulestraat moet je de eerst bocht naar links nemen en rechtdoor 

lopen tot aan een poort. 

➢ Hier (net voor een poort) kan je links een aardeweg nemen. 

➢ Na 250m kan je een andere aardeweg nemen aan de rechterkant. 

➢ Dit pad komt uit op een wei. Steek de wei over en ga via de poort naar het 

spaarbekken. 

OPDRACHT 3: Voer op deze wei de laatste opdracht uit. 

➢ Dit pad komt uit op een wei. Steek de wei over en ga via de poort naar het 

spaarbekken. 

➢ Volg het pad langs het spaarbekken en ga aan de rechterkant de brug over 

tot in het Kappelleveld. 
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➢ Volg de straat tot aan de Beselarestraat. En ga dan linksaf. 

TIP 7: aan de linkerkant bij huisnummer 44 hangt de voorlaatste tip. 

➢ Steek de straat over en ga een straatje tussen huisnummer 43 en 39 in. 

➢ Volg de Leonie de Croixstraat tot aan de Ketenstraat. 

➢ Sla hier Rechtsaf tot aan huisnummer 117. 

TIP 8: de laatste tip hangt bij huisnummer 117. Hopelijk kan je de 

volledige tekst ontcijferen. 

➢ Keer een stukje terug en sla de Sint-Sebastiaanlaan in. 

➢ Volg de Sint-Sebastiaanlaan tot aan de Chiro. 

➢ EINDE! 

HELP 
Zit je in de problemen? Ben je de weg kwijt? Je mag altijd om hulp vragen 

door te bellen naar leider Michiel (0468275365). 
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KAART 


