
 
 

 

 

5 leuke speelzones 

 

Ja, ja coronatijd,.. heb je ook de indruk dat je ze soms niet alle vijf 
meer op een rijtje hebt?? We helpen je terug de bomen door het bos 
te zien met deze 5 leuke uitstappen in de buurt!  

Daarenboven steun je de ouderraad en daarmee ook de school. We 
vragen per gezin 5 euro deelnamegeld 

Aan elke uitstap hangt 1 vraag! Heb je de 5 vragen juist dan maak je 
kans op een waardebon van 25 euro bij Decathlon! 

 

 

1 Vernieuwde speelterreinen aan de sporthal “Wolfput”.  
#Freerunning, petanque, speeltuin, voetbal, basketbal, ……  

Hoeveel glijbanen bevinden er zich in de vernieuwde speelzone? 
Antwoord:  
Adres: Wolfpustraat 92, 9041 Oostakker 

 

2  La Sapiniere, het sleutelbloembos en de nieuwe speeltuin. 
#Bos, speeltuin, wandelen, picknicken, avontuur,……  

Welk diertje zit er op het speelhuisje in de speeltuin?  
Antwoord: 
A Speeltuin en bos;  naast Bernadettestraat 184, 9040 Sint-Amandsberg 
B La Sapiniere: schuin over Bernadettestraat 102, 9040 Sint-Amandsberg 

 

  



 
 

 

 

3  Westveldpark en Spellekenspark.  
#speeltuin, park, skaten, voetbal, natuur, poppenkast …..  

Hoeveel poppenhoofdjes vind je terug in het Spellekenspark? 
Antwoord:  
Adres: Heiveldstraat 350, 9040 SA, aan beide zijden van de straat. 

 

4  Groenzone Edmond Helderweirdtstraat.  
#petanque, voetbal, picknick, speeltuin, ….  

Welke 2 diertjes zitten er op de groene palen?  
Antwoord: 
Adres: Doorgang langs de Edmond Helderweirdstraat of via Broedersweg 42, 9041 Oostakker 

 

5  Lourdesbos.  
#lopen, kampen bouwen, natuur, wandelen, ontdekken,…. 

In het bos staat een stenen zuil. Uit hoeveel rijen, volledig 
zichtbare baksteen, bestaat deze?  
Antwoord:  20 – 30 – 40 ? 
Adres: Doorgang langs de Gentstraat 2-4, 9041 Oostakker, tussen de brug over de R4 en het 
Boerenhof. 

 

Schiftingsvraag:  
Hoeveel antwoorden zullen we ontvangen tegen 1 mei 2021? 
Antwoord:  

 

è Stuur je antwoorden voor 1 mei 2021 door via de link op de website, via 
http://bsdevogelzang.be/ouders/ouderraad/  (enkel betalende 
deelnemers maken kans op een prijs)  

è Of rechtstreeks via de ze QR-code:  

  



 
 

 

 

 

 

 


