
  

 

 
 
 

Wandelzoektocht rond Sporthal Hekers 
  

Dag G-jeugdsporters 
 
Omwille van covid-19 kunnen veel activiteiten niet plaatsvinden. Toch vinden we het belang-
rijk dat jullie in beweging blijven, want beweging is super belangrijk! 
Daarom schakelen Parantee-Psylos en de Gentse Sportdienst jullie in om via een  
wandelzoektocht rond sporthal Hekers te doen. 
 
Kom op eigen houtje naar de sporthal Hekers te Zwijnaarde en doe mee aan een  
uitgestippeld parcours vol met Pokemon-opdrachten, raadsels en beweging.  
Voltooi alle opdrachten, los het raadsel op de achterkant van elk opdrachtenblad op en stuur 
de oplossing samen met een foto door naar ons: je krijgt er een verrassing voor in  
return. 
 

Datum  Vanaf maandag 9 november  

Startlocatie 
Sporthal Hekers, Ter Linden 29, 9052 ZWIJNAARDE 
Je kan de eerste post vinden aan de paal ‘Zonnebloempark’ aan de zijkant 
van de fietsenstalling. 

Doelgroep G-sporters, jong en oud, met of zonder rolstoel 

Prijs Gratis 

Benodigdhe-
den 

- Buitenschoenen 

- Sportieve kledij aangepast aan het weer 

- Iets wat je als blinddoek kan gebruiken 

- Stylo 

- Indien mogelijk: het antwoordenblad met ook het kaartje (zie onder). 
Indien niet mogelijk, kan je ook gewoon op een blaadje noteren en 
een foto nemen van het kaartje om mee te nemen. 

- Jezelf en een buddy uit je bubbel (mama, papa, partner, zus, ...) 

   

We houden rekening met ieders mogelijkheden, dus ook als je moeilijk stapt of in een rolstoel 
zit, kan je de zoektocht vervolledigen! 

Succes!  

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

Oplossingen wandelzoektocht Hekers 

Dag G-sporter 

Om de Pokémon-wandelzoektocht aan sporthal Hekers te voltooien heb je dit antwoordfor-

mulier nodig. Rond de sporthal hangen 5 opdrachten verstopt. Bij elke opdracht hoort een 

raadsel. De oplossingen op de raadsels en je tijd bij opdracht 3 mag je op dit formulier invul-

len en na de zoektocht opsturen naar Parantee-Psylos via jeugdsportproject@parantee-

psylos.be. Als je het formulier niet kan afdrukken, mag je de antwoorden ook gewoon op een 

blaadje noteren en ze nadien doorsturen. Neem ook het kaartje hieronder mee (op papier of 

een foto), dat helpt je bij de zoektocht.  

Veel plezier! 

1. Zo fit als een Hitmonchan: 

Oplossing raadsel:___________________________________________________________ 

 

2. Zo actief als een Lucario: 

Oplossing raadsel:___________________________________________________________ 

 

3. Zo snel als een Jolteon:  

Tijd:______________________________________________________________________ 

Oplossing raadsel:___________________________________________________________ 

 

4. Zo allround als een Pikachu: 

Afstand:___________________________________________________________________ 

Oplossing raadsel:___________________________________________________________ 

 

5. Doe zoals een Mr. Mime:  

Oplossing raadsel:___________________________________________________________ 
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