
speurtocht - Wallemote-Wolvenhof ...  en het mysterie van het verdwenen familiejuweel

ang lang geleden woonden hier, 
op dit grote domein, de broers 

Emile & Gaspard elk in hun eigen kasteel! Ze 

leefden er als twee dikke vrienden.  Ze hadden 

wel één gekke gewoonte: als de ene broer iets 

had, wilde de andere het ook. 

Op een dag gebeurde iets vreselijks! 

Het diamanten familiejuweel werd gestolen uit 

de brandkast van Emile. 

Wolf, de butler, was onmiddellijk de enige 

verdachte. Alleen hij was aan het werk in het 

kasteel op het moment van de diefstal.

Maar Wolf wist van niets. Toen Wolf stierf, 

vond hij geen rust en dus dwaalt hij nog steeds 

rond als een wat ongelukkig spookje, op zoek 

naar de échte dader!  
 
Kan jij Wolf en Blob helpen 
om de echte dief te vinden?

waren ze misschien jaloers? 

Het verdwenen
familiejuweel

Emile
Gaspard

Kasteel Wolvenhof
van Emile 
Vandenbogaerde

Kasteel Wallemote
van Gaspard 
Vandenbogaerde

Wie is de échte dief? 
Hieronder vinden jullie nog  4 verdachten.

Kunnen jullie uitzoeken wie het echt heeft gedaan?

Marie
het kamermeisje

Motief:  ze verdiende 

heel weinig en was 
erg jaloers op de familie

Gaspard
kasteelheer van
Wallemote

Motief*:  hij was 
erg jaloers omdat 
het juweel in Emile 
zijn brandkast lag.

Emile
kasteelheer van 
Wolvenhof

Motief:  door te 
doen alsof het 
gestolen was 
kon hij het juweel 
stiekem voor zich 
alleen houden. 
 

Gust
de tuinman

Motief:  zijn vrouw 
was jarig en hij 
wou haar een 
supermooi  cadeau
geven.  

Blob creatie
Sofie Vandenbussche

 

Blob creatie
Loena van Genabeek

Maak tijdens de wandeling (of thuis) je eigen 
‘Blob’, een grappig figuurtje met allerlei 
gevonden spulletjes uit de natuur. 
Neem tot slot een foto van jouw ‘BLOB’ en mail 
de foto naar:info@toerisme-leiestreek.be. 

Wij selecteren de leukste ‘Blobs’ 
en misschien kom jij ook wel in één 
van onze brochures, zoals de mooie 
creaties hieronder. 

Ga je mee met Blob en Wolf op speurtocht? 
Misschien los jij het mysterie op van het verdwenen familiejuweel?
Ontdek hier alle weetjes, het plan vind je op de achterkant... Succes! 

motief* : de reden waarom je iets doet
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... maak  jouw  eigen ‘BLoB’

Zie hier, enkele van de leuke blob’jes 
gespot op één van de BLoB wandelingen 

Hallo, ik ben               en vandaag 
neem ik je mee met mijn vriend WOLF, 
de butler. 

Wat Zoektocht van 2,5 km 
  voor gezinnen met kinderen 
  jonger dan 12 jaar.

aard van de Weg Geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

vertrekpunt Parking Domein Wallemote - Wolvenhof 
  Kokelarestraat - Izegem.

MeeneMen Een picknick is altijd leuk.
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start P

Hoe ga je te werk?
Begin bij              op het plan.  Op sommige plaatsen kom je een weetje tegen 
en op sommige een opdracht. Denk je het juiste antwoord gevonden te hebben; scheur 
dan het luikje dat bij het juiste antwoord hoort en plooi het om. Hopelijk lukt het je 
om op het einde van de wandeling de échte dader te ontmaskeren.

Weet jij waarvoor de duiven dienden?

OpdrAcHT B
de hoeve die je hier ziet is “hoeve Wolvenhof”. Geen paniek,
hier woonden geen wolven, maar wel honderden duiven in de oude 
duiventoren. Zie jij de duiventoren staan? de toren leek wel een 
appartement of flatgebouw, maar dan voor duiven. 
 

... om op te eten en voor de mest  

... voor de sport

... omdat duiven lief zijn
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OpdrAcHT a
Welkom aan het kasteel van Emile!  Het familiejuweel 
werd hier gestolen. Wolf, de butler, heeft de nacht van 
     de diefstal op deze plek iemand zien rondlopen. 

94 latjes  36 latjes         18 latjes
Weet jij hoeveel (kleine) latjes deze brug heeft?
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Het mysterie van Het verdwenen familiejuweel

OpdrAcHT d
Amai, wat een dikke boom! 
Ideaal om je als dader achter te verstoppen.
Kan jij de omtrek van deze boom meten met je armen? 
Alleen lukt het net niet. Misschien met 2? 
Op het pad naast de boom vind je grote nagels. 
deze nagels staan precies een meter van elkaar. 
Wat is de omtrek van de boom? 
A. 3m10   B. 1m90 c. 4m60
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Wist je  dat? 
... Gaspard en Emile elk een eigen 
kasteelpoort en oprijlaan hadden? 

... Emile zijn initialen op deze brug 
terug te vinden zijn?

... het kasteel Wolvenhof van Emile, een   
gevangenis was tijdens Wereldoorlog 1?

... ze hier het gras niet hoeven te maaien 
omdat de dieren (ezels,...) hen graag 
helpen door het kort te grazen?

... deze rode beuk geplant is door Gaspard 
nadat Emile er ook eentje had geplant?
Trouwens: de omgeving lijkt hier natuurlijk 
maar is volledig door de mens aangelegd.

... … er vroeger een weg liep doorheen dit 
domein? De Wallemotestraat was de grens 
tussen de twee domeinen Wallemote en 
Wolvenhof en kruiste dit hooiland waar nu
 de poel ligt. De poel barst nu van het leven. 
Salamanders, kikkers, libellen, wantsen, 
en andere waterliefhebbers voelen 
zich er perfect thuis.

... de boomgaard pas is aangeplant in 2006 
en de naam Vandenbogaerde, 
de achternaam van Emile en Gaspard, 
‘van de boomgaard’ betekent?

... het kasteel Wallemote van Gaspard, 
ook het luizenkasteel werd genoemd? 
Luizen waren in Wereldoorlog 1 een echte 
plaag bij de soldaten.  
In het kasteel werden de soldaten behandeld 
en werd hun kledij gewassen. 

7

1

2

3

4

5

6

8

OpdrAcHT c 
Een goede speurder moet de kleinste details opmerken. 
In dit hooiland staan 17 bomen: 
1 boskers, 1 linde, 1 notelaar en 14 andere. 
kan jij herkennen aan de vruchten, blaadjes of schors 
welke soort die grootste groep is? 
A. Eik   B. Kastanje     c. Beuk

c

e OpdrAcHT E 
Welkom in de boomgaard. Je zit de dader 
op de hielen. de oplossing kan niet meer 
veraf zijn! Vorm met takjes het woord 

’ op de grond. 
hoeveel takjes heb je hier 
zeker voor nodig?

A.  8    B. 19       c. 28

a
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spelletje 

gezinszoektocht

alternatieve weg voor buggy’s en rolstoelen

speelbos

Ontdek meer avonturen 
met Blob op 
www.toerisme-leiestreek.be/blob

F

F EIndspEL
Wow! spannend... nog eventjes 
volhouden. Het mysterie is 
bijna opgelost. 
Zoek het bord aan het speelbos 
en volg de aanwijzingen!
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