fietszoektocht 2019
Deze fietszoektocht wordt door Toerisme Westerlo georganiseerd en het doel is om
je aan de hand van 10 vragen even te laten stilstaan bij een aantal aantrekkelijke
plaatsen in Westerlo en omgeving. De vertrek- en aankomstplaats van de
fietszoektocht is fietsknooppunt 83, achter het gemeentehuis van Westerlo
(Boerenkrijglaan 61). De route is ongeveer 33 km lang. Volg de nummers van
fietsnetwerk Kempen zoals ze hier staan vermeld:

83 - 81 - 70 - 68 - 65 - 62 - 60 - 43 - 44 - 26 - 42 - 67 - 80 - 83

reglement
1. Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband. De tocht is trouwens
uiterst geschikt om met de familie te ondernemen.
2. Om aan de zoektocht deel te nemen, download je dit wedstrijdformulier via toerismewesterlo.be
of haal je een exemplaar af bij Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo.
Het infokantoor is elke weekdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur,
van 1 juni tot 15 september ook tijdens het weekend en op feestdagen
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.
3. Alle vragen kunnen op het parcours van de fietstocht opgelost worden. Je hoeft voor het oplossen
van de vragen niemand te storen of andermans eigendom te betreden.
4. Per persoon kan slechts één ingevuld antwoordformulier ingeleverd worden bij Toerisme Westerlo.
5. De ingevulde antwoordformulieren moeten in het bezit zijn van Toerisme Westerlo uiterlijk
op 1 oktober 2019.
6. Na afsluiting van de wedstrijd wordt de verbetering aangevat. Voor elk juist antwoord wordt één
punt toegekend.
7. De antwoorden zoals ze door Toerisme Westerlo worden gepubliceerd zijn onbetwistbaar. Ook
de uitslag kan niet worden aangevochten.
8. Onder de deelnemers die alle vragen correct beantwoordden, wordt een aantal mooie prijzen
verloot. De winnaars worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking waar zij hun prijs in ontvangst
kunnen nemen.
9. Personeelsleden en personen verbonden aan Toerisme Westerlo kunnen niet aan de
wandelzoektocht deelnemen.
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antwoorden
NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:

NR:

POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
E-MAIL:

1.

Zoek op de wegwijzers van de Abdijenroute de abdijkerk van Tongerlo.
Staat de toren links, midden of rechts afgebeeld?

2.

Wie of wat is de missing link voor een ‘blonde’ lekkernij uit 1963.
Garonnaise, Qeurcy en …

3.

In welk kapsalon kunnen de klanten ook overnachten?

4.

Spiegelbeeld vertel eens even, voor ik nog snel een slok neem:
Hoe heet de kleurrijke zanger die al snel groen ziet van jaloezie?
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5.

Wanneer mag de kleine wijzer soms verdwalen?
Neem maar de tijd …

6.

Gebruiken sommige Olenaars een sprei omdat ze niet van koude ijsjes
houden? Dan wonen ze zeker in deze straat:

7.

Alles loopt hier op wieltjes, al sinds 1863. Toch ging men 30 jaar
geleden flink toveren om alles te veranderen.
Toveren moet je écht niet kunnen om deze lijn door te trekken:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ?

8.

Even een bommetje droppen, moet deze padvinder gedacht hebben.
Naar welke nacht wordt nu met veel spijt teruggekeken?

9.

Djikke djakke, kerrekoltjes, klitsklets! Een meter hogen ware ze
sa vieren. Hoe noem je deze vriend van de trekker die je niet zal
helpen wanneer je van Luik naar Antwerpen vaart?

10. Vond Jeanne de Merode het zot dat de Latijnse naam voor een madeliefje
- bellis perennis - eeuwig mooi betekent? Is onze man die er een in z’n
neus steekt dan ook zot? Wij zijn gewoon op zoek naar zijn beroep …
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