
o l i f a a n t e n t o c h to l i f a a n t e n t o c h t
RAAMSDONKSVEER

Deze tocht is een initiatief van het 
Toeristisch Platform Geertruidenberg. 
Grootste sponsor is de 
Gemeente Geertruidenberg. 

De olifaantentocht is mede mogelijk gemaakt door:

Snow Eventures   www.snow-eventures.nl  
Reclamebureau volvuur www.volvuur.com
RT Praktijk De Brandepoort  www.rtpraktijkdebrandepoort.nl 
Stassar Watch and see  www.johnstassar.nl 
Copycaal en Mirjam Veelenturf  www.copycaal.nl 
Van Beek en Bloemsaat Fysiotherapie www.vanbeekenbloemsaat.nl
Frituur Timmermans www.frituurtimmermans.nl
Sportschool van Drunen www.sportentestcentrumvandrunen.nl
Stichting Veers Erfgoed www.veerserfgoed.nl
Gazsinkerfood www.gazsinkerfood.nl
Drums 2 Play www.drums2play.nl
vanESPO Postdienst www.vanespo-postdienst.nl
Bouwkundig Tekenburo Patrick de Meijer www.patrickdemeijer.nl
Stichting Prisma www.prismanet.nl

Start- en/of inleveradressen
Op deze adressen vind je 
alles wat je nodig hebt voor je 
olifaantentocht en kan je na 
afloop de oorkonde ophalen.

•  AH van Gameren
 Het Anker 7, Raamsdonksveer
•  Hotel Heere 
 Prins Bernhardstraat 8, Raamsdonksveer
•  Frituur Timmermans
 Vrijheidstraat 1a, Raamsdonksveer
•  Theek 5
 Keizersdijk 30, Raamsdonksveer
•  Fort Lunet
 Lunet 2, Raamsdonksveer
•  VVV Geertruidenberg 
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Ha olifaantenzoeker!

Je vraagt je vast af hoe het komt dat er een olifaantenfamilie tussen twee muizenfamilies zit? En je denkt 
vast ook dat we olifant verkeerd geschreven hebben. Dat komt allemaal door Fritske de Olifant……
 
Een schipper voer met zijn scheepje naar een grote stad en bezocht daar een dierentuin. Eén van de 
olifanten vroeg aan de schipper wat hij deed. Deze vertelde over zijn reizen en de olifant wilde wel 
eens mee. Dezelfde dag zat hij in het schip van zijn nieuwe vriend, op weg naar Raamsdonksveer. Daar 
aangekomen vroegen mensen aan de schipper wie hij had meegenomen. “Tis nun olifaant”, zei de 
schipper in de Veerse taal. “Hai hit Fritske dun olifaant en blaift hier logere.” Maar waar laat je nu zo’n 
grote olifant? De kiosk op het plein was in ieder geval groot genoeg voor Fritske. Fritske had het erg naar 
zijn zin in Raamsdonksveer en al snel volgden nog meer vriendjes. Daarvan zijn er veertien te vinden in 
Raamsdonksveer (met carnaval heet het Faantelaand). Kun jij ze allemaal vinden?
Er zijn drie korte routes (groen, oranje en blauw) die je afzonderlijk kan doen of achter elkaar.

Wat moet je doen?

Iedere olifaant heeft zijn eigen stekkie. Deze vind je terug op het kaartje en 
in de app: izi.travel/nl/Geertruidenberg (gratis te downloaden in de app- en 
androidstore). De app is een erg leuke aanvulling, maar het kan ook zonder.
Bij iedere plek staat een bord. Op het bord staat iets leuks om te spelen, iets 
over vroeger en een cijferpuzzeltje om te weten welke sticker je waar op je 
amulet moet plakken. In je amulet zit een gaatje en er staan twee rode pijltjes 
op de rand. Als je jouw amulet op de juiste manier op het bord houdt, verschijnt 
er een cijfer in het gaatje. Dat is de plek waar je de olifaant van die speelplek 
op je amulet moet plakken. Op de achterkant van de amulet heb je ruimte om 
de antwoorden van de opdrachten te noteren. Met een volgeplakte amulet kun 
je een olifaantenzoekersoorkonde ophalen bij de aangegeven adressen op de 
achterkant.

Als je alle drie de routes in één keer volgt ben je 5 km onderweg.
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OLIFAANTENPLEKJES

AFHAALPUNTEN

ROUTE 1  (1,6 km) 

ROUTE 2  (2,2 km) 

ROUTE 3  (1,3 km) 
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Mia Molenfaant
Bruggetje Kardeel
Vervolg je weg. Ga linksaf de Touwbaan in. Bij de twee vuilnisbak-
ken ga je tussen de huizen door naar het Kardeel door een smal 
paadje. Molenfaant zie je op het bruggetje bij de speeltuin.

Olifaantenfamilie
Onze olifaantenfamilie bestaat uit een aantal zeldzame, stoere, vrolijke en chaotische exemplaren met een rijke historie. 
Als je de olifaantentocht doet, kom je ze stuk voor stuk tegen. Hieronder alvast een korte kennismaking en de plekken waar ze te vinden zijn.

Bennie Bootfaant
Haven
Ga langs de zijkant de brug op en steek het water over naar  
Geertruidenberg. Maak een ommetje langs Fluitmuis (van de  
muizentocht) en langs het water en ga over de voetgangersbrug 
terug naar Raamsdonksveer. Aan de Veerse voet van de brug vind 
je Bootfaant met zijn kijker.

Fientje Fruitfaant
‘t Fruithuisje
Ga de Haven weer uit, terug richting de kiosk. Vlak na de 
kruising met de Pieter Breughelstraat en Het Spant kan je 
voor het sportcentrum rechts een parkje in. Volg daar de 
olifaantenpoten. Na het bruggetje ga je links en ga je door  
tot je bij ‘t Fruithuisje komt. Daar vind je Fruitfaant.

Ga om ‘t Fruithuisje heen, langs de doorgaande weg, volg de 
bocht naar links, ga voor de ingang van het gemeentehuis 
langs en je komt weer terug bij de kiosk.  

Pita Parkfaant
Koningspark
Ga de Koningstraat in. Steek over bij het zebrapad en ga rechtsaf 
naar de poort van het park. Volg de olifaantenpoten naar Parkfaant.

Billy Bulfaant
Grote Kerkstraat 
Ga voor de kerk rechtsaf de Grote Kerkstraat in. Deze gaat vrij snel 
linksaf verder. Loop deze straat uit tot de speeltuin van Bulfaant.

Paultje Postfaant
Poststraatje 
Vertrek met de kiosk in je rug en loop naar de Hema.  
Ga links van de Hema een straatje in, (Poststraatje) en zoek 
naar Postfaant.

Saartje Speelfaant
Prins Bernhardstraat
Vervolg je weg naar de Prins Bernhardstraat en stop voor Hotel 
Heere om Speelfaant te vinden. Zoek daarna je weg terug naar 
de kiosk door het schoolpad te volgen (net na het hotel).

Frits Fluitmuis

Simon Smidfaant
Prins Hendrikstraat 
Ga linksaf richting de Keizersdijk. Steek bij het zebrapad over 
en ga de Prins Hendrikstraat in. Smidfaant vind je aan je 
rechterhand.     

Treesje Torenfaant
Brejaartstraat
Loop via de poten het park weer uit, ga de poort uit naar  
rechts en volg de weg tot de rotonde. Hier vind je Torenfaant  
Ga hierna terug naar de kiosk.         

Sientje Spoorfaant
Dongepad
Steek over en vervolg de weg die nog steeds Haven heet.  
Ga rechtsaf de Scheepfswerflaan in (vlak voor de fietssluis) en  
ga het tweede paadje linksaf omhoog naar een speeltuintje.  
Ga rechtsaf richting de grote brug. Bij de voet van de resten  
van de spoorbrug, bij het zwarte hek, vind je Spoorfaant.

Tinus Timmerfaant
Haven
Vertrek met de kiosk in je rug en je gezicht naar de Haven en de 
hoge witte paal van de voetgangersbrug in de verte. Bij de kruising 
met de Pieter Breughelstraat en Het Spant vind je Timmerfaant.

Theo Telfaant
Sint Jozeflaan 
Vertrek met de kiosk in je rug en loop naar de Hema.
Ga voor de winkels rechtsaf naar de ingang van het gemeentehuis. 
Stop bij het Theodorusbeeld en zoek naar Telfaant.

Willem Wegfaant
Keizersdijk
Ga via het Kardeel onder het gebouw door en ga omhoog 
naar de Keizersdijk (je mag ook door de bibliotheek lopen). 
Ga boven linksaf naar Wegfaant. 

Bertus Blaasfaant
Heereplein
Bertus staat te blazen bij 
de kiosk op het Heereplein.

ROUTE 1 (1,6 km)

ROUTE 2 (2,2 km)

ROUTE 3 (1,3 km)
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