
WA N D E L Z O E K TO C H T

WESTERLO

Met 
hoofdredacteur 

Karen door 
Westerlo

hoofdredacteur 
Karen door hoofdredacteur 
Karen door hoofdredacteur 

WesterloKaren door 
WesterloKaren door 

De antwoorden
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liefde (op een plexibord, als je het kantoor verlaat rechts van de deur)

Tongerlo (onderaan de tekst, links op het bord)

15de eeuw (op wat verweerd houten infobordje onder geel VTB-bordje)

’t Widt Peerdt (aan de overzijde van de straat, aan huisnummer 40 a, b, …)

meer dan vier (links op het bord een foto van vier fi etsers, in de legende onder de foto een
kleine a� eelding van een fi ets én op de kaart zelf nog diverse a� eeldingen van een fi ets)

Verbinnen (vermeld op de rechterzijde vanuit je gezichtspunt) en Laenen (op de linkerzijde)

ongeveer 390 jaar (rond 1630 geplant)

bouwkundige (vermeld aan de achterzijde van het monument) 

2 (bovenaan Van Gansen – in de lijst zelf: Van Wesemael )

1904 (boven de deur van huisnummer 35)

Westerlief (gedicht op de glazen deur aan de ingang)

Beeltjens (in de tekst op het infobord met ‘Welkom in Beeltjens en Kwarekken’)

1631 (op een klein infobord met ‘Van hier naar’)

M (rechts bovenaan op de gevel van huisnr 1 a, b, c, …)

Wernerum (ongeveer in het midden van de tekst)
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Kinder fotozoektocht

FOTO A

FOTO B

FOTO C

FOTO D

FOTO E

FOTO F

FOTO G

FOTO H

FOTO I

FOTO J

Speeltuin aan Boswachtershuis

Kasteel van Jeanne de Merode

Monument ter ere van graaf de Merode op de Grote Markt

Sint-Lambertuskerk

Boerenkrijgmonument

Wegwijzer naar abdij in het Beeltjens-bos

Infokantoor Toerisme Westerlo

Oorlogsmonument op de Grote Markt

Hotel Geerts

Tuintje voor Boswachtershuis


