
De Grote Giverzoektocht – CASA ODK EDITION 

 
Liefste Givers,  

Even geen activiteit meer, maar wel een heuse CASA ODK Halloweenstickerzoektocht. Trek 

door Oostduinkerke op zoek naar onze stickers met dit documentje als plan. Je kan het 

afdrukken of gewoon downloaden op je telefoon en zo de straten doorkruisen.  

Pas op: hou je tijdens het maken van deze zoektocht aan volgende regels: 

• Draag geen scoutsuniform of sjaaltje. Activiteiten zijn verboden voor + 12 jaar. 

Technisch gezien is dit ook geen officiële scoutsactiviteit dus draag ook je uniform 

niet. 

• Begeef je max. met 4 personen op straat en draag ten allen tijde en mondmasker. 

• Zorg dat je de nachtklok van 24u – 6u niet overschrijdt. 

• Soms hangen de stickers op eigendom van personen/gemeente. Draag zorg voor 

hun eigendom.  

 

 

Hoe gaat het spel in zijn werk? 

Hieronder vinden jullie de uitleg van de route + detailfoto’s van waar de enge stickers zich 

bevinden. Ga op zoek naar de stickers. Bij elke sticker werd in willekeurige volgorde een 

letter bijgevoegd waarmee je op het einde van de tour een zin kan vormen. De letters 

werden gekrast op steen/hout/metaal met een mes en kunnen soms wat moeilijk leesbaar 

zijn. Voor zij die de volledige zin kunnen ontrafelen is er een leuke en zeer dure prijs 

voorzien. Veel succes op jullie tocht! Hopelijk beleven jullie er wat plezier aan! 

 

Ps: door de weeromstandigheden kunnen enkele stickers mss losgekomen en weggewaaid 

zijn. Kijk in dat geval gewoon op de locatie welke letter er gekrast staat. De letter staat altijd 

op zo’n 10 centimeter van de sticker. 

PSPS: het kan misschien zijn dat er 1 S teveel staat 

 

 

 

 

 



Begin je tocht aan ons Scoutslokaal. En volg de weg richting de achterkant van ons lokaal en 

zoek de Papaverdreef. Zoek de eerste sticker en de letter. 

 

 

 

Volg de papaverdreef en neem de eerste straat rechtsaf en vervolgens de eerste straat 

linksaf. Je bent nu in de Rozenlaan. Zoek hier naar de tweede super enge sticker. 

 

 

 

Volg de Rozenlaan richting het rondpunt. Neem de eerste afslag. Je komt op de kruising met 

3 straten. 1 rechtdoor, 1 naar links en 1 naar rechts. De straat die je moet inslaan is geen 

bloem die ze verkopen voor Kom Op Tegen Kanker en is geen Man uit gemalen steen. Volg 

deze tot je een andere weg kruist en ga rechtdoor. Zoek de foto. 

 

 



Volg de Madeliefsjesweg tot in de bocht en neem het duinenpad aan je rechterkant. Volg het 

pad door de duinen. Volg het pad tot het aan de laan van onze huidige prinses komt. Sla hier 

rechtsaf en neem de eerste straat linksaf. Je komt weer aan een duinenpad. Zoek daar deze 

sticker. 

 

 

Volg het duinenpad. Laat het mooie huis op de heuvel links liggen. Ga rechtdoor tot je op de 

straat uitkomt. Ga daar op zoek naar deze foto en bijhorende letter. PS: zorg dat je 

ondertussen alle andere letters ook al goed bijgehouden hebt. Iets wat ik niet gedaan heb 

super dom dus nu wist ik niet meer welke ik al gezet had en welke niet. Groetjes Domme 

Lukas. 

 

Ga met je rug naar het Fabiolaplein staan en volg de Biedenkopflaan tot het kruispunt. Sla de 

straat in die ook wel de VK-straat genoemd wordt. Ga in deze straat op zoek naar deze foto. 

 



Volg de privéweg tot aan de trambaan. Sla hier rechtsaf en volg de trambaan richting het tankstation. 

Ter hoogte van de F. Timmermanslaan, steek de trambaan over. Hier ergens ligt de volgende ticker 

met bijhorende letter. 

 

Wandel richting het Twenty One, maar sla de eerste straat rechtsaf. Volg de Huldelaan rechtdoor. 

Zoek ter hoogte van een balsportterrein deze foto. 

 

 

Kinderen spelen graag. Wij ook! Hoor de geluiden van het speelplein al? Zoek daar volgende foto! 

Trek hier een gekke foto en stuur ons deze door via onze Messengergroep.  

 

Volg de weg richting de Duinparklaan, maar neem de eerste straat linksaf. Ga rechtdoor tot je een 

super random braakliggend stuk duinengrond vind waar ze waarschijnlijk binnenkort weer een luxe-

appartementenblok opzetten voor rijke toeristen. Schandalig! En dat in beschermd duinengebied! 

Zoek hier de volgende foto #LGBTQ+.  

 



 

Neem de Uitwijkweg tot aan de trambaan. Steek de trambaan super illegaal over! Pas op: spoorlopen 

is strafbaar!  

Neem de uitkijkweg rechtdoor. Ergens langs deze weg maar ik weet niet meer waar hangt deze 

sticker. 

 

 

Volg de uitkijkweg tot je niet meer verder kan. Draai daar rechtsaf. Zoek deze sticker. Of doe het 

misschien in een andere volgorde.  

 



  

Daal verder af tot je onze bekende straat weer terugvindt. Ga aan het rondpunt rechtdoor. Zoek 

daarom deze sticker. 

 

 

Ga verder tot aan de jeugdherberg en zoek daar deze sticker. 

 

 



Een laatste halte is ons Giverlokaal. Aan ons lokaal hangt normaal gezien een blad. En als het er niet 

meer ligt, dit stond erop: 

_ _   _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _  

2          6                   6  

 

Veel succes op jullie zoektocht! Volgende week doen we ons best om met nog iets op de proppen te 

komen.  


