
 

 

VZW Reuzen Tervuren 

Wandelzoektocht: Reuzen in 

minihuisjes/kabouterhuisjes 

15 mei 2021 - 31 augustus 2021 

Pie en Wanne worden 70 jaar en dagen jullie uit ! 

Trek stevige wandelschoenen aan en zoek de verstopte reusjes. 

Scan de QR code en je komt meer te weten over de 13 reuzen 

van Tervuren.  

Deelname is gratis en volledig corona-proof 

  



 

 

START : CC De Warandepoort 

EINDE : Café Keizerskroon markt Tervuren 

AFSTAND : 6km door het park en het centrum van Tervuren 

WEGBESCHRIJVING : Gebruik zowel de wegbeschrijving als de 

kaart om de route correct te vinden. Op cruciale plaatsen staan 

er kleine wegwijzertjes met het logo van de reuzen. 

FOTO’S : Langs de route werden 15 foto’s genomen telkens in de 

buurt waar een reusje zich heeft verstopt. Zoek hoog, laag, 

onder, achter, tussen. De foto’s staan in willekeurig volgorde. Elk 

huisje heeft een cijfer of een letter. Deze heb je nodig om een 

woord te vormen voor de wedstrijd. 

PRIJZEN : Er worden verschillende prijzen voor de winnaars 

voorzien. 

INFO : 

• www.reuzen.be voor de digitale versie 

• Dienst toerisme voor geprinte versie 

• Het reglement is te lezen op www.reuzen.be 

 

 

 

 

 

 

Deelnemen kan vanaf 15 mei 2021 tot 31 augustus 2021. 

Start de wandeling aan CC De Warandepoort. Noteer het nummer 

van de gevonden foto in kolom 1. Zoek het minihuisje met 

minireus. Hierop vind je een QR code met een letter of teken in, 

die je nodig gaat hebben om het 15 letterwoord te vinden. 

Noteer in kolom 2. 

Dit deelnemingsformulier kan je deponeren in de voorziene 

brievenbus aan café de Keizerskroon op de markt Tervuren of 

digitaal via onze website www.reuzen.be. En dit ten laatste op 31 

augustus 2021 om 16u. 

De winnaars van de wedstrijd maken we bekend op onze website 

vanaf 1 september 2021. De uitreiking van de prijzen is tijdens 

de rommelmarkt van Tervuren op zondag 5 september 2021. 

  



Deelnemersformulier wandelzoektocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: 

               
 

Schiftingsvraag: hoeveel deelnemers aan de wandelzoektocht 

sturen hun oplossing naar www.reuzen.be?  

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

Naam en voornaam:  

Telefoon:  

E-mail:  

Postcode:  

 

Wegbeschrijving 

- De wandeling start aan het CC De Warandepoort Tervuren. 

- Steek het plein over naar het gemeentehuis De Zevenster. 

- Wandel naar beneden, door het poortje naar rechts. (bootjeshuis) 

- Ga tussen de bomen naar de St Hubertus kapel. 

- Wandel opnieuw naar de hoofdstraat, neem links om dan vervolgens links de pijl 

naar het Spaans Huis te volgen. 

- Na de badvijver (aan je rechterkant) rechts het padje op om vervolgens het 

eerste padje links te nemen. Niet direct terug omlaag gaan maar blijf dezelfde 

richting volgen. 

- Terug aangekomen op de hoofdweg ( Spaanshuisdreef) rechts afslaan tot aan het 

Spaans Huis. 

- We keren het Spaans Huis de rug toe, spotten 2 grote vuilnisbakken (linkerkant) 

en nemen de Fazantendreef. Volg het pad tot aan de Zevenster (de grote stenen 

in het midden van de weg). 

- Steek het plein over en vervolg de wandeling via de Wildezwijnenweg tot het 

einde (onderweg passer je station 8, station 6 en station 5. Het bospad komt uit 

op de Rijkunstdreef. 

- Aan het kruispunt Spaanshuisdreef en Rijkunstdreef naar links. 

- Aan je rechterkant, voor de bocht het padje rechts inslaan. Door het poortje 

beneden = Duisburgsesteenweg. Straat oversteken, naar rechts tot aan de kapel 

van Rita. 

- Neem hier het Voerpadje (links Hertenbergstraat in en direct rechts) dan loopt 

je door de boomgaard, langs de vijvers. 

- De Bergenstraat oversteken, links houden naast het skatepark, langs de Voer tot 

aan T kruispunt en parkingke sporthal met de glasbollen. 

- Wandel naar rechts in de Lindeboomstraat langs de sporthal tot aan  de groene 

textielcontainer, straat oversteken naar Karblokstraat. 

- Einde Karblok rechts naar Paardenmarktstraat, oversteken aan huisnr 3, het klein 

steegje in tussen huisnr 3 en het zwembad. (Rechtover Garage Renault) 

- Einde steegje naar rechts, passeer school, einde straat naar links (Van der 

Achterstraat) 

- Halfweg Burggravenhof (woonerf) rechtdoor wandelen naar beneden, op einde 

naar links (Peperstraat) en direct rechts naar Lempereursplein = aan huisnummer 

55. 

- Woonerf doorlopen, op einde straat (thv Standaard Boekhandel) oversteken en 

rechts verder wandelen, klein straatje links voor ommetje langs het hof van 

Melijn. Terugkeren naar de Brusselsestraat, links afslaan naar de markt en café 

Keizerskroon voor wat verfrissing. 
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