OP STAP MET HOKKO
Hallo, ik ben Hokko. Ik ben een heel nieuwsgierige jongen. Ik
zou graag weten hoe Steenokkerzeel 1000 jaar geleden
heette. Helpen jullie mij op mijn speurtocht ?
Maak deze wandeling van 5 km en voer de opdrachten uit. Na
sommige opdrachten krijg je een letter die je in het juiste
vakje kan schrijven. Als je alle letters hebt, dan kan je mij de
oude naam van Steenokkerzeel vertellen. Ik ben benieuwd !
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Hier zie je de route die we gaan volgen. We starten aan het kapelletje in de
‘Achter de Hovenstraat’. Zoek jij de juiste weg ? Bij elk cijfertje op de kaart
hoort een opdracht. Veel succes en plezier !
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OPDRACHT 1 : HET OUDE KAPELLETJE

1. Wanneer is dit kapelletje gebouwd ?
………………………………………………………….…
2. Hoeveel jaar is dat geleden ?
…………………………………………………...….……
3. Antonia Van Hamme heeft deze
kapel laten bouwen. Hoe weten we dat ?
……………………………………………………….……
4. Kijk eens door het raampje. Hoeveel
spulletjes zie je daar staan ? …………..……
5. Wat staat er allemaal ? ……………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………….
Onderaan het kapelletje staan drie letters geschreven, dat zag
je al. Schrijf de derde letter in vakje 3 op bladzijde 1.

Steek de straat voorzichtig over en wandel verder tot aan de verkeersbordjes
(zie foto op de volgende bladzijde).
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OPDRACHT 2 : BORDJES, BORDJES EN NOG EENS BORDJES
1. Hoeveel verkeersborden hangen er hier boven
elkaar ?
………………………………………………………………………………….
2. Wat betekent het bovenste bord ?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
3. Wie mag hier dus niet door ? ………………………..……..
4. Wat moeten de baasjes van honden doen als ze
hier komen wandelen ?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
5. Vind je dat goed ? Waarom (niet) ? …………………..….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
6. Hoe heet deze straat ? ………………………………………….
7. RUTH is een oud woord voor GEROOID.
In 2018 werd het bos hier gerooid. Wat betekent dat ?
………………………………………..……..………………………………………………………………………….

Op het onderste van de vijf verkeersborden neem je de laatste letter van het
eerste woord. Schrijf die letter in vakje 5.
Wandel verder tot aan de hoge eik aan je linkerkant.
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OPDRACHT 3 : DE BAAS VAN HET BOS
Deze zomereik is momenteel de baas van het bos. Het is de
enige hoge boom die niet gekapt is in 2018.
Teken hem maar eens in het vak hieronder. Je mag er een
echt kunstwerkje van maken.

getekend op ………………………………………………………………………………………... (datum)
door ………………………………………………………………..…….… (naam van de kunstenaar)
Wandel verder rechtdoor tot aan het kruispunt.
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OPDRACHT 4 : WATER
Zoek het gele straatnaambordje.
1. Wat is de naam van deze weg ?
.………………………………….……………………..…………………..…….
2. Waar is er hier in de buurt water te vinden ?
……………………………………………….……………………………………
3. Heb je al eens zeewater geproefd ? Is dat ook zoet water ?
….…………………………………………………………………………………………….……………..………….
4. Links boven op het gele straatnaambordje staat het logo van Steenokkerzeel
met vijf afbeeldingen. Wat zie je allemaal ?
………………………………………………………….….
………………………………………………………….….
………………………………………………………….….
………………………………………………………….….
………………………………………………………….….

De tweede letter van deze straatnaam mag je in vakje 1 schrijven op de
eerste bladzijde.
Sla rechts de Zoetwaterweg in en wandel tot aan het witte kapelletje met het
rode dak. In de zomer loop je hier dwars door een maïsveld.
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OPDRACHT 5 : HET OUDSTE KAPELLETJE VAN STEENOKKERZEEL
Dit kapelletje is klein, maar ook heel oud. Waarschijnlijk was het er al in de 16de
eeuw ! Toen stonden hier meer huizen dan nu. Het was een kleine wijk. En die
heette : WIJKHUIZEN. Goed gevonden, vind je niet ?

1. Ben je hier al eens geweest ? ………………
2. Hoeveel bakstenen tel je onder het mooie, zwarte hekje van de kapel ?
hele stenen : ……………………
halve stenen : ………………….
totaal : …………………….……….
3. Welk kapelletje vind je het mooist : dit kapelletje of dat aan het begin van de
wandeling ? Waarom ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bovenaan deze kapel staan drie letters. Zie je ze ? De eerste letter mag je in
vakje 7 en 9 schrijven.

Nu gaan we een klein stukje wandelen. Stap verder tot aan het kruispunt en
ga daar naar rechts. Volg de weg langs het bos en enkele weides (met
paarden en een ezel) tot je aan een betonnen weg komt.
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OPDRACHT 6 : DE GRENS

1. Er liggen grote, betonnen blokken op en naast
de weg. Dat is een tractorsluis ? Waarvoor dient
die ?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
2. We staan hier op de grens tussen Steenokkerzeel
en een andere gemeente.
Hoe heet die ? ……………………………………………………………………………………………………
3. En hoe heet de deelgemeente waar we nu in gaan wandelen ? …………………….
4. Ken je iemand die in deze gemeente of deelgemeente woont ? ………………….
5. In deze gemeente proberen ze goed voor de natuur en de aarde te zorgen.
Hoe kan je dat doen ? Kijk naar de tekening op het bord. Heb je zelf nog andere
ideeën ?

…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
Stap een klein beetje verder tot aan de oude boerderij aan je linkerzijde.
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OPDRACHT 7 : HET MUURKAPELLETJE
Zoek dit muurkapelletje. Kijk hoog genoeg.

1. Wanneer is het gemaakt ? Hoe oud is het dus ?
…………………………………………………………………………………………………………………….…….
2. Wat staat er geschreven op het kleine, witte bordje op de muur onder het
kapelletje ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Wat betekent dat ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hier krijg je nog eens een letter. Wel even goed opletten !
Zie je boven het beeldje de 4 lijnen met woorden ? Het jaartal telt niet mee.
lijn 1
lijn 2
lijn 3*
lijn 4
Op de 3de lijn neem je de 3de letter van het 2de woord voor vakje 2.
Wandel verder tot aan het wit-blauwe kapelletje en ga daar naar rechts, de
Lemmekenstraat in. Opgelet : hier kunnen auto’s komen.
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OPDRACHT 8 : DE OUDE SCHUUR

Na ongeveer 100 meter kan je een touw zien hangen onder een afdakje
bovenaan de zijgevel van een oude schuur. Vind je het ?

1. Waarvoor zou dit vroeger gediend hebben ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Hoe zouden we dat nu, in de 21ste eeuw, doen ?
……………………………………………………………………………………………………………………….

Wandel verder tot aan de rotonde en draai daar naar rechts, de velden in.
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OPDRACHT 9 : DE TORENS
Hou even halt aan dit kruispunt van veldwegen.

1. Kijk eens goed rond in alle
richtingen. Hoeveel torens zie je
hier?
………………………………………………..
2. Welke torens zie je ?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. Van hieruit kan je ook die hoge eik van daarstraks, de baas van het bos,
zien. Wie vindt hem ?
Draai op dit kruispunt van veldwegen naar links. Het is even klimmen
geblazen. Wie is het eerst boven ? Op het volgende kruispunt ga je naar
rechts.
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OPDRACHT 10 : DE BOER
Zoek dit bord.

1. Hoe heet de boer met de groene trui ? ……………………………………………………..
2. Hoeveel vogels zie je op deze tekening ? …………………………………………………..
3. Wat doet de boer voor de vogels ?
in de winter : ………………………………………………………………….....…………………
……………………………………………….………………………………………………………………..
in de lente (het voorjaar) : ……………………………………………………………………
............................................…………………………………………………………………….

Schrijf de eerste letter van de naam van de boer in vakje 6.
Wandel rechtdoor tot op het volgende kruispunt.
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OPDRACHT 11 : DE WEGWIJZER
1. Zie je de blauwe wegwijzer ? Welke vier dorpen staan hierop aangeduid ?

1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
2. Zoek deze blauwe sticker. Vind jij ook dat
‘proper plezant is’ ? Waarom ?
……………………………………………………………………
………………..………………………………………………….
Wij gaan stilletjes aan terug naar Steenokkerzeel, dus we volgen de pijl naar
rechts. Het is een eindje stappen, maar we zijn er bijna. Volhouden !
Misschien kan je onderweg tellen hoeveel vliegtuigen je ziet tot aan het
volgende kruispunt. Ze vliegen zowel aan je linkerkant als aan je rechterkant.
Wist je dat vliegtuigen altijd landen en opstijgen tegen de wind in ?
Loop jij nu tegen de wind in of met de wind mee ? …………………………………………
Hoeveel vliegtuigen heb je gezien ? ……………………………………………………………….
Waren ze aan het landen of aan het opstijgen ? …………………………………………….
Heb jij al eens in een vliegtuig gezeten ? Naar waar ? …………………………………

Schrijf de laatste letter van ‘Steenokkerzeel’ in vakje 8.
Aan het eerste kruispunt draai je naar rechts.
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OPDRACHT 12 : DE WITTE STEEN
1. Op deze weg liggen veel witte stenen. Zie je er ? ………………………………..………
2. Vroeger waren er in Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk veel steengroeves.
Daar haalden steenkappers de witte steen uit de grond. Sommige putten
waren zelfs zes meter diep. Het was heel hard werken. De witte steen werd
gebruikt om huizen, kerken (zie foto hieronder), kastelen en dijken te
bouwen.
Welke gebouwen in witte steen ken je in onze gemeente ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Weet je dat je met deze witte stenen goed kan schrijven ? Dat komt omdat
er veel kalk inzit. Daarom wordt witte steen ook kalksteen genoemd. Ook de
krijtjes in je klas zijn van kalk. En die schrijven goed, nietwaar ?
Neem maar eens een kleine, witte steen en probeer je naam te schrijven op
een grotere steen. Lukt het ? …………………..
Wandel nog even verder.
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OPDRACHT 13 : DE SLUIKSTORTER
Zoek dit bord.
1. Heb jij ooit al eens een papiertje of iets
anders op de grond gegooid ? ………….……..…..
2. Heb jij ooit al eens een papiertje van de
grond opgeraapt en in de vuilbak gegooid ?
……………………………..
3. Kijk goed naar de tekening. Wat is een
sluikstorter ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

4. Welke straf kan een sluikstorter krijgen ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Vind je dat een goede straf ? Zou je nog een andere straf kunnen bedenken ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Wat kan je doen als je een sluikstort vindt langs de weg ?
……………………………………………………………………………………………………

Schrijf de vierde letter van het woord SLUIKSTORTER in vakje 4.
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We zijn aan het einde van de wandeling gekomen.
Goed gedaan !
Heb je alle letters gevonden ? Proficiat !
Roep maar eens heel luid wat de oude naam is
van Steenokkerzeel. Misschien kan ik je dan wel
horen. 😊

1. Vind je het een mooie naam ? ………………………..
2. Hij lijkt een beetje op STEENOKKERZEEL, vind je niet ?
Vul aan :

………………………………. lijkt op OKK.
.……………………………… lijkt op ZEEL.

3. SALA betekende vroeger : WOONPLAATS
OCHIN betekende vroeger : VAN HOKKO
Dus wat betekent de naam OCHINSALA ? ……………………………………………………….

Ja ! Hier in dit mooie dorp woon ik. Wie weet kom ik je nog wel eens tegen.
Bedankt dat je mijn speurtocht tot een goed einde hebt gebracht.

Dááág !
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VOOR DE BEGELEIDERS
Deze speurtocht is in de eerste plaats gericht op kinderen uit de tweede en derde graad van het lager
onderwijs. Leerinhouden als kaartlezen, verkeersborden en -situaties begrijpen, het eigen dorp
verkennen, zorg dragen voor de omgeving, het heden vergelijken met het verleden, de indeling van
het verleden in eeuwen, cijferen, begrijpend lezen, spelling enz. komen aan bod. Meer dan een potlood
(evt. kleurpotloden) en een stevige onderlegger heb je niet nodig. Maar vergeet ook je hapje en drankje
niet. Als je de hele tocht doet en alle opdrachten uitvoert, ben je toch al gauw 2,5 uur bezig. Veel
plezier !

SLEUTEL EN ACHTERGRONDINFORMATIE
OPDRACHT 1 : HET OUDE KAPELLETJE
1. Dit kapelletje is gebouwd in 1866 op een kruispunt van veldwegen. Vroeger stond hier ook een wegwijzer.
2. In 2020 is dat dus 154 jaar geleden.
3.Haar initialen ‘AVH’ staan onderaan op de ruitvormige steen.
4. In januari 2020 stonden er 21 voorwerpen in de kapel.
5. beeldjes, vazen met bloemen, kaarsen, engeltjes, potten
Letter : ‘H’ in vakje 3
OPDRACHT 2 : BORDJES, BORDJES EN NOG EENS BORDJES
1. Op deze paal hangen vijf verkeersborden boven elkaar.
2. Het bovenste bord betekent : hier mogen enkel tractors, voetgangers, ruiters en fietsers door.
3. Auto’s, bromfietsen, motorfietsen en vrachtwagens mogen hier dus niet rijden.
4. De baasjes moeten hun honden aan de leiband houden en de hondenpoep opruimen.
6. Deze straat heet ‘Ruthstraat’.
7. Alle bomen werden gekapt.
Letter : ‘N’ in vakje 5
OPDRACHT 3 : DE BAAS VAN HET BOS
OPDRACHT 4 : WATER
1. Dit is de Zoetwaterweg. Je mag ook ‘voetweg 51’ zeggen, maar dat is een nummer, geen naam.
2. Zo’n 50 meter naar links (als je voor het gele bordje staat) stroomt de Molenbeek.
3. Zeewater is geen zoet, maar zout water. En het smaakt dus helemaal niet lekker.
4. Het logo van Steenokkerzeel bevat een boom, de luchtverkeerstoren, de Vlaamse Leeuw een kropje witloof
en een kasteel.
Letter : ‘O’ in vakje 1
OPDRACHT 5 : HET OUDSTE KAPELLETJE VAN STEENOKKERZEEL
2. Er zijn 28 hele en 8 halve stenen gebruikt voor het stukje muur. Dus 36 stenen in totaal.
Letter : ‘A’ in vakjes 7 en 9
OPDRACHT 6 : DE GRENS
1. De tractorsluis dient om auto’s tegen te houden. Enkel tractors mogen door. Soms rijden hier toch auto’s
door en rijden ze tegen de blokken.
2. We staan hier op de grens van Steenokkerzeel en Kampenhout.
3. We komen nu in de Kampenhoutse deelgemeente Berg.
5. Je kan fietsen in plaats van autorijden, bomen planten en elektriciteit opwekken met windmolens.
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OPDRACHT 7 : HET MUURKAPELLETJE
1. Het muurkapelletje is gemaakt in 1645. Dat is dus 375 jaar geleden (in 2020).
2. Op het witte bordje staat : ‘Beschermd monument’.
3. Dat betekent dat je het muurkapelletje niet mag afbreken of beschadigen.
Letter : ‘C’ in vakje 2
Weetje voor de begeleiders : deze oude hoeve heet ‘Hof ten Kandriessche’. De straat tussen de hoeve en
Humelgem heet ‘Kandriesstraat’.
OPDRACHT 8 : DE OUDE SCHUUR
1. Deze hijsbalk diende om zware vrachten, bijvoorbeeld stro of graan, in of uit de schuur te hijsen.
Weetje voor de begeleiders : wat je hier ziet is het ‘luiwerk’ met een katrol en een touw. Zo kan men met
gewone handkracht toch een zware vracht luien (ophijsen) of afschieten (laten zakken). Je vindt zo’n hijsbalk
vaak bij pakhuizen nabij (oude) havens en ook bij woningen met smalle trappen.
2. Nu zou dit met een kraan of een heftruck gedaan worden.
OPDRACHT 9 : DE TORENS
1. Als je goed kijkt, zie je vier verschillende torens.
2. de kerktoren van Erps, de watertoren op de grens van Steenokkerzeel en Kortenberg, de luchtverkeerstoren
op de luchthaven en de kerktoren van Steenokkerzeel
OPDRACHT 10 : DE BOER
1. Sam
2. Er staan zes vogels op de tekening.
3. In de winter laat de boer graan staan op zijn akker, zodat de vogels kunnen eten.
In de lente maakt hij op een stukje van zijn akker plaats voor vogels die een nest willen bouwen op de grond.
Letter : ‘S’ in vakje 6
OPDRACHT 11 : DE WEGWIJZER
1. vier dorpen : Nederokkerzeel, Erps-Kwerps, Steenokkerzeel en Berg
Letter : ‘L’ in vakje 8
OPDRACHT 12 : DE WITTE STEEN
2. gebouwen in witte kalksteen : de kerk van Humelgem (zie afbeelding p. 13), een stukje van de kerk van
Steenokkerzeel, het kasteel Ter Ham, de pastorie van Humelgem en van Steenokkerzeel, enz.
OPDRACHT 13 : DE SLUIKSTORTER
3. Een sluikstorter is iemand die (veel) afval op de grond gooit of achterlaat.
4. Hij kan een boete krijgen en moet ook betalen om het afval op te ruimen.
6. Je kan sluikstorten melden door een mailtje te sturen naar Interza. Zij komen ook de vuilzakken ophalen in
jouw straat.
Letter : ‘I’ in vakje 4
DE OUDE NAAM VAN STEENOKERZEEL
2. OCH lijkt op OKK - SALA lijkt op ZEEL
OCHINSALA lijkt dus een beetje op OKKERZEEL (zonder STEEN)
Eind 13de eeuw kwam er een stenen kasteel (Ter Ham) en werd STEEN aan de dorpsnaam toegevoegd.
3. OCHINSALA betekent WOONPLAATS VAN HOKKO

Deze speurtocht kan gedownload worden op www.heemkringsteenokkerzeel.be.
Ontwerp en ontwikkeling : Bavo en Maxime Van Olmen
Met dank aan Heemkring Ter Ham - facebook ‘Heemkring Ter Ham Steenokkerzeel’
Suggesties of vragen ? Mail naar bavo.vanolmen@heemkringsteenokkerzeel.be.
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