
ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023  

EDU’S SPEURNEUZENTOCHT 
Wandelzoektocht - Pasta – Lichtjestocht 

 

 
Na een Corona pauze hernemen we graag onze Edu’s speurneuzentocht. Voor de 
ouders die dit nog niet kennen: het is een leuke dag met fijne activiteiten waar je uit 
kan kiezen.  
 

● Speurneuzenwandelingen van 12.30u - 18.00u  
● Pasta eten van 17.00u - 19.00u  
● Lichtjestochten om 18.30u en om 19.30u 

● Toog doorlopend open tot 22.00u 
 

 

Speurneuzenwandeling 

Per groep van maximum 6 personen vertrek je vanuit de Marialei op zoektocht. Door 
middel van vragen, spelletjes, droedels, foto’s, kaarten, … ontdek je zelf de route 
doorheen Schoten. We bieden 3 afstanden aan, met een andere moeilijkheidsgraad; 
van kleuters tot lagere school en voor volwassenen. De aangegeven leeftijd is gericht 
op de vragen en opdrachten die de kinderen krijgen onderweg.   

                                     
 

De mogelijke wandelingen zijn:  

1. Ca. 2km = +/- 1 uur = ideaal voor kleuters  
(kan met een buggy) 
Vertrek tussen 14.00u en 17.00u.   
5€/groep  
 

2. Ca. 5km = +/- 2,5 uur = ideaal voor 6 - 10j  
Vertrek tussen 14.00u en 15.30u.   
10€/groep  (goodiebag inbegrepen ) 
 

3. Ca. 8km = +/-  4 uur = ideaal vanaf 10j  
Vertrek tussen 12.30u en 14.00u.  
15€/groep ( goodiebag inbegrepen)  



Pasta eten  

Tussen 17.00 uur en 19.00 uur kan je een warme pasta komen 
eten in ons restaurantje.  
We bieden een kleuterportie (€6), een kinderportie (€10) en 
een volwassen portie (€15) aan. Je hebt keuze tussen 
vegetarische- en bolognaisesaus. 
Als afsluiter mag iedereen nog een dessertje komen halen.  

 
 

Lichtjestocht 

We sluiten deze leuke dag graag af met 2 sfeervolle 
lichtjestochten. Eentje van ongeveer 40 minuten die start om 
18.30u. De andere start om 19u30 en duurt ongeveer een uurtje. 
Je mag zelf een lichtje meebrengen. Deze tocht is gratis.  

 

 

Bar 
Tot 22.00u is onze toog nog open voor een laatste (warme) drankje. 

 

We vragen om voor dit alles op voorhand in te schrijven uiterlijk 
zondag 29 januari. 

Inschrijven kan via de online link: 
https://forms.gle/4kAzDdujaUWzwDQe6 of via de QR-code. 

 

Betalen kan enkel via overschrijving naar BE84 9733 5271 3959 met mededeling: 
“wandeling / pasta + naam”   

De start en aankomst van de wandelingen en het pasta restaurant gaan door op 
Marialei.  

 
Voor vragen: educomite@gmail.com 

 

 

Sportieve groeten, het oudercomité 

https://forms.gle/4kAzDdujaUWzwDQe6

